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Främre omslag: Bilderna från vänster till höger föreställer Oscar Lamm, kor framför ladugården på Ekenäs, gråsparv (IStock), 
vattendrag (IStock), skog (IStock) samt Lili Lamm.

Bakre omslag: Bild på den gamla eken vid Lilla Ekenäs. Enligt Lars Kardell (2014) är det troligt att detta träd är det enda som finns kvar 
sedan Anna von Scheidings och Carl Jönsson Sabelskölds tid. Anna von Scheiding förvärvade Ekenäs gård ca 1620 och sålde den vidare 
till Carl Jönsson Sabelsköld 1640. (Foto I Weidman, 2021)
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Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne bildades för 
50 år sedan tack vare en mycket frikostig donation 
från Oscar och Lili Lamms döttrar, Dagmar Lund-

vik, Margit och Sigrid Lamm samt Karin Hagelthorn och 
Alfhild Huebsch. Eftersom de fyra först nämnda systrar-
na saknade bröstarvingar och var angelägna om att deras 
tillgångar skulle förvaltas och användas till ett för dem 
betydelsefullt ändamål kontaktade de professor Lennart 
Hjelm, som då var rektor för Lantbrukshögskolan, och 
senare Sveriges lantbruksuniversitets förste rektor. Resul-
tatet av denna kontakt blev att en forskningsstiftelse bild-
ades. Donationen utgjorde från början 10 000 aktier i Atlas 
Copco AB, det företag som Oscar Lamm varit drivande i 
uppbyggnaden av. Den första donationen följdes därefter 
av flera bland annat egendomen Ekenäs i Blacksta socken 
vid Flen samt Flinkesta en grannfastighet till Ekenäs som 
donerades av en femte syster Alfhild Huebsch. Dessutom 
testamenterade systrarna Margit, Karin och Sigrid sina 
kvarlåtenskaper till stiftelsen. För mer detaljer om famil-
jen Lamm hänvisar jag till Sven Radhes artikel.

Stiftelsens ändamål framgår mycket tydligt i stad-
garna som skrevs i samband med gåvobrevet från den 
8 mars 1971. ”Dess ändamål är att ekonomiskt stödja ve-
tenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt i vad 

avser problem sammanhängande med markvård, vat-
tenvård, landskapsvård och växtskydd”. Ändamål som 
utgjort basen för samtliga forskningsanslag som delats 
ut från stiftelsens avkastning. I och med att egendomen 
Ekenäs, Ekenäs gård och herrgården med de byggna-
der och jordbruk ingick i donationerna som gavs efter 
hand, uttalade systrarna även önskemålen att fastighe-
terna skulle förvaltas i enlighet med ambitionen, att ett 
självbärande lantbruk ur naturvårdssynpunkt skulle ut-
vecklas och bestå. Dessutom var deras önskan att Ekenäs 
herrgård skulle utnyttjas för vetenskapliga symposier. 
För mer information om detta hänvisar jag till Jan Fahlesons 
kapitel som ingår i denna jubileumsskrift.

Hur har då stiftarnas ändamål uppfyllts under de 50 
åren som gått sedan dess bildande? Tack vare en stark 
förvaltning och god börs har Stiftelsens förmögenhet 
nästan nått en halv miljard kronor i dagsläget. Se bidrag 
från Helena Wallenberg och Kerstin Fagerberg. En fram-
gång som gjort det möjligt att starta ett stort antal forsk-
ningsprojekt och utbildat ett ansenligt antal personer till 
disputation (doktorer). Ett modernt lantbruk med eko-
logisk mjölkproduktion har etablerats som Lamms Lant-
bruk AB. Se kapitel från Torbjörn Fagerström och Bent 
Telland, två av lantbrukets tidigare styrelsemedlemmar. 

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne 
– 50 år av forskning inom svensk naturvård.

kristina glimelius

kristina glimelius
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Förvaltare och VD för lantbruket är Örjan Bergman. Stif-
telsen är enda aktieägare. En ny ladugård med plats för 
drygt 200 kor byggdes upp i samband med bildandet av 
Lamms lantbruk med frigående kor i en stor, ändamåls-
enlig ladugård med mjölkgrop och utrymmen för sär-
skilda bås för kalvning, små kalvar och kor med särskilda 
behov. Lantbruket drivs som en Kravgård. Herrgården 
har rustats upp och används för konferenser med nöj-
da och ständigt återkommande grupper, som hittat en 
fantastisk miljö. Kreativitet och forskningsidéer frodas 
enligt de deltagande besökarna, inte minst tack vare vår 
engagerade husfru, Itte Weimans, omhändertagande 
och ypperliga mat.

En önskan från systrarna var också att det om möjligt 
skulle etableras en högre forskningstjänst eller forsk-
ningsprojekt med anknytning till Ekenäs gård. En pro-
fessur i ekologisk miljövård inrättades med medel från 
Oscar och Lili Lamms stiftelse 1973. Dess förste inneha-
vare var professor Eliel Steen. Professuren överfördes 
efterhand till Sveriges lantbruksuniversitet med resur-
ser från staten tack vare en förhandling mellan finans-
ministern Gunnar Sträng och rektor Lennart Hjelm. En 
god affär för stiftelsen enligt Lennart Hjelm. Professuren 
finns fortfarande kvar vid SLU och innehavare idag är 
professor Jan Bengtsson. Systrarna hade även förhopp-
ningen att försöksverksamhet och olika fältförsök kun-
der förläggas till Ekenäs gård och omgivningar. Men, 
som såväl professor Eliel Steen och sedermera professor 
Hilmar Holmen, som var ansvarig för bedömning av an-
sökningarna till stiftelsen och ledamot av styrelsen un-
der åren 1982-1997, var och är skiftenas ojämnhet avse-
ende på jordarter, hydrologi och topografi att de lämpar 
sig dåligt för fältförsök. Kraven på homogena större om-
råden är begränsade i området och medför svårigheter 
att genomföra fältförsök av betydelse. De biotoper som 
passade bäst i forskningssammanhang har varit skogen 
och vattenområdena. Även idag pågår långliggande för-
sök inom Ekenäs skogsområde.

När stiftelsen bildades var satsningarna på svensk na-
turvård relativt blygsam. Den låg dock i startgroparna 
att utvecklades till idag mycket omfattande verksamhet 
av såväl svenskt som internationellt intresse. De bidrag 

som Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne har tillfört 
forskningsfältet har varit begränsade, men icke desto 
mindre av värde. Inte minst har stiftelsens satsningar på 
forskarutbildning och därmed kompetensutveckling va-
rit betydande. Från de tidigare doktorandstipendierna 
till numer doktorandtjänster har ett stort antal personer 
disputerat. Av dessa, som framgår längre fram i vår jubi-
leumsskrift av Jan Fahleson som tidigare sammanställts 
av professor Barbara Ekbom tidigare ledamot av stiftel-
sens styrelse, har många fått tjänster inom samhällets 
naturvårdande myndigheter och organisationer. Jag vill 
även varmt hänvisa till de forskarrapporter som finns i 
vår jubileumsskrift.  

För att högtidlighålla att 50 år gått efter det att Stif-
telsen Oscar och Lili Lamms minne bildades beslutade 
nuvarande styrelse att utlysa två vetenskapliga priser 
i svensk naturvård. Vid denna utlysning har ett 50-tal 
yngre forskare skickat in sina ansökningar som bedömts 
av den forskningsnämnd som utgör stiftelsens vanliga 
bedömningsgrupp. Ett grannlaga arbete har gjorts som 
resulterade i att två skickliga yngre forskare med de mest 
betydelsefulla och mest stringenta ansökningarna valts 
ut. Josefin Sundin vid institutionen för Akvatiska resur-
ser, Sveriges lantbruksuniversitet och Martin Andersson, 
institutionen för Biologi, Lunds universitet är de två fors-
karna. De får nu 2,5 miljoner kronor vardera att använda 
till sin forskning under de kommande 5 åren. Vi önskar 
dem lycka till i sin forskning och vill även med detta visa 
vår stora tacksamhet och uppskattning till donatorerna.

Kristina Glimelius är professor em i genetik och växtför-
ädling, SLU, och stiftelsens styrelseordförande sedan 2012.
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I soffhörnet i övre hallen i herrgården på Ekenäs i 
Flen finns en bokhylla. I den hittar man en samling 
av Svenska Naturskyddsföreningens årsskrifter från 

1920-talet. Det är lätt att tänka sig industriledaren Oscar 
Lamm i soffan som bläddrar i en av böckerna och tittar 
ut över det vackra sörmländska landskapet. Vid mid-
dagsbordet berättar han sedan om det han läst. 

Oscar Lamm hade avslutat ett långt och framgångs-
rikt yrkesliv, först som VD för AB Separator (nuvarande 
Alfa Laval AB) och sedan som VD Nya Atlas AB (nuvaran-
de Atlas Copco AB) och slutligen som företagets styrel-
seordförande fram till 1918. 1918 började han sitt liv som 
pensionär och köpte Ekenäs i Vadsbo socken 13 mil från 
Stockholm beläget i det omväxlande sörmländska land-
skapet. Det blev hans sommarnöje även om gården drevs 
som ett lantbruk på samma sätt som tidigare ägare gjort. 
1921 fanns 24 kor, 10 ungdjur, 1 tjur, 8 hästar och höns på 
50 ha åker och 8 ha ängsmark samt lika mycket skog. I 
gården ingick även kvarnen och trädgården. 

Oscar Lamm (1848 – 1930) och hans hustru Lili (1867 – 
1955) fick sex barn. Alla hade sin specialitet och var och en 
hade sin roll i familjen. Harry (1889-1952) var ingenjör och 
ägnade mycket tid åt Ekenäs. Han ansvarade för den dag-
liga driften av gården från slutet av 1920-talet fram till sin 

död. Han gifte sig aldrig och fick aldrig några barn. Alfhild 
(1887-1984) hade examen från London School of Econo-
mics. Hon var bl. a. aktiv i rörelsen för kvinnlig rösträtt 
och hade varit med och organiserat den 6:e internatio-
nella rösträttskongressen i Stockholm 1911. Hon gifte sig 
1920 med Ben Huebsch som var bokförläggare i New York. 
Från 1925 hade han en ledande roll i Viking Press. De fick 
två söner. Efter det att hon flyttat till New York arbetade 
hon som översättare i bokförlaget från svenska till engel-
ska. Hon reste tillbaka till Sverige varje sommar och hade 
sitt favoritrum i herrgården. Dagmar (1892 – 1993) var ”fi-
nansministern” i familjen och höll tillsammans med sin 
make Vilhelm Lundvik (1883 – 1969) i gårdens ekonomi. 
De gifte sig 1922 men fick inte några gemensamma barn. 
Margit (1895 – 1978) var barnbibliotekarie och arbetade 
på Stockholms stadsbibliotek. Hon hade en regel att om 
barnen lånade två faktaböcker fick de också låna två roliga 
böcker. Hon har instiftat en donationsfond där bibliotek-
sanställda kan söka stipendier för utlandsstudier i syfte 
att uppmuntra deras intresse för barn- och ungdomslit-
teratur. Sigrid (1896 – 1991) var konstnär. Hon ställde inte 
ut sina verk förrän hon passerat pensionsåldern. Utställ-
ningen som hölls i ett galleri i Gamla Stan var välbesökt, 
men Sigrid ville ogärna sälja sina tavlor. Motiven hämta-

Familjen Lamm och bakgrunden 
till stiftelsens bildande

sven radhe

sven radhe
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des från resor till Italien och från Ekenäs. Matlagning var 
ett annat intresse och det var oftast hon som lagade maten 
på Ekenäs. Karin (1898 – 1987) var textilkonstnär. Många av 
hennes vävda textilier finns på Ekenäs. Hon var gift med 
Torsten Hagelthorn (1894 – 1952), de fick inga barn. Karin 
var den som med sin intensitet var den som ivrade mest 
för miljövård. Björn Gillbergs TV-framträdande 1971 där 
han tvättade skjortor med gräddersättningspulver gjorde 
stort intryck på henne. 

Redan i början av 1960-talet väcktes tanken att arvet 
efter Oscar och Lili Lamm skulle gå till något allmännyt-
tigt ändamål hos systrarna. I en fullmakt från 1963 har 
Alfhild skrivit att … ”skänka vår gemensamma egendom 
Ekenäs … till något välgörande eller allmännyttigt ända-
mål”. I hennes testamente från 1968 finns förordnande 
att Ekenäs skall tillfalla Sveriges naturskyddsförening. 
Hon skriver: ”Det är mina syskons och min önskan att 
Ekenäs gård behålles som en jordbruksfastighet med 
lantbruksdrift samt att den vackra naturen så vitt möjligt 
bevaras i samma vård som nu. Det är också vår förhopp-
ning att byggnaderna skall kunna få lämplig användning 
såsom samlingspunkt för forskare och människor som 
tycker om vacker natur och har känsla för tradition”. Det 
visade sig att om Svenska naturskyddsföreningen fått gå-

van hade den inte varit skattefri. För detta krävdes att en 
vetenskaplig stiftelse bildades. 

Dåvarande direktören för Lantbrukarnas riksförbund 
höll ett föredrag om skattefrågor och i publiken fanns 
systrarnas advokat Stig Radhe. Han inledde ett samtal 
med Karl-Olov Andersson och tog med sig förslaget att 
bilda en forskningsstiftelse till systrarna, som tyckte att 
det verkade vara en bra idé. Stiftelsen fick namn efter 
deras föräldrar till Oscar och Lili Lamms Minne. I stad-
garna beskrivs stiftelsens ändamål: att ekonomiskt stöd-
ja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt 
i vad avser problem sammanhängande med markvård, 
vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Styrelsen be-
står av två ledamöter som utses av Sveriges lantbruks-
universitet, två ledamöter som utses av Lantbrukarnas 
riksförbund, en som utses av Skandinaviska Enskilda 
Banken och en utsedd av givarna samt en adjungerad 
representant för Ulltuna studentkår. Den sista eftersom 
donatorerna tyckte att det var viktigt att engagera ung-
domar i arbetet. Från början hade man också hoppats att 
någon ”Wallenbergare” skulle ingå som representant för 
banken med tanke på det stora innehavet av Atlas Cop-
co-aktier, men man fick nöja sig med en överintendent 
vid hovstaten. 

Oscar och Lili Lamm. Foton från familjen Lamms privata album.
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Stadgarna undertecknades den 8 mars 1971, och gå-
vobrevet innebärande att 40 000 Aktier i Atlas Copco AB 
värda cirka 8 milj. kr överfördes till stiftelsen. Gåvobre-
vet avseende Ekenäs undertecknades den 21 april 1971 med 
tillträde den 1  oktober. Den 12 oktober skänkte Alfhild 
Huebsch ytterligare en stor aktiepost i Atlas Copco och 
825 000 kr i kontanter. 

Tidningen Land gjorde ett reportage med systrarna 
i maj 1971 där de gav uttryck för sina visioner. Artikeln 
hade förstasidesrubriken DE GAV BORT ÅTTA MILJONER 
… och ett gods till miljövården. ”Vi är helt enkelt rädda 
för vad som håller på att ske med vår värld.” Det här var 
en tid som var ganska lik den vi lever i nu. Dagens de-
batt domineras av effekterna av global uppvärmning, 

på 60-talet växte miljörörelsen fram med ”Tyst vår” av 
Rachel Carson, skogsduvorna dog av kvicksilverbetat ut-
säde, örnarna dog av DDT, sjöarna försurades och väx-
te igen av övergödning från konstgödsling i jordbruket. 
Många av dessa miljöproblem har man kommit tillrätta 
med, kanske har systrarnas pengar bidragit till detta. 

Systrarna Lamm hade också en vision för vad platsen 
Ekenäs skulle kunna betyda. Här skulle fältförsök kunna 
anläggas både på åker och i skog, herrgården skulle kun-
na användas för konferenser i lantlig hemmiljö, forskare 
skulle kunna bo och skriva på sina avhandlingar. Systrar-
na Sigrid, Margit och Karin byggde en villa, Lilla Ekenäs, 
med en mycket speciell planlösning så att varje syster 
hade en egen del med kokmöjlighet och eget badrum 

Barnen Lamm. Från vänster till höger: Sigrid, Margit, Dagmar, Harry och Alfhild. Karin saknas på bilden, 
troligen var hon inte född eller endast mycket liten vid fototillfället. Foto från familjen Lamms privata album.

sven radhe
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och sedan i mitten av huset en gemensam del med ett 
stort kök och vardagsrum med vackra möbler. Dagmar 
bodde med sin hushållerska för sig i ett hus på höjden 
ovanför herrgården när hon besökte Ekenäs. I och med 
att herrgården nu var tillgänglig kunde man ha samman-
komster med övernattning av olika slag där. Margit, Sig-
rid och Karin hade i sina testamenten satt in stiftelsen 
som arvtagare så när de avled tillfördes ytterligare stora 
summor.

I början hade man ganska många försök på Ekenäs, 
Lars Kardell med skogliga försök var en trogen gäst. Stu-
dier av grävling, rådjur och fladdermöss i skogen genom-
fördes också, under ledning av docent Olof Liberg, vid 
Grimsös forskningsstation, SLU. Systrarna var alltid en-
tusiastiska när forskare kom till dem och berättade om 
sina projekt och observationer. 

Den första stora insatsen var att avsätta pengar till 
Lantbrukshögskolan för att inrätta Oscar och Lili Lamms 
professur i ekologisk miljövård. Eliel Steen utsågs av 
Kungl. Maj:t till professor den 10 augusti 1973. Det var 
den första professuren i Sverige med denna inriktning. 
Regeringen måste ha upplevt det som besvärande att den 
enda svenska professuren i detta angelägna ämne skul-
le bekostas av en privat stiftelse så efter något år över-
tog staten genom Lantbrukshögskolan finansieringen av 
professuren. Enligt stiftelsens stadgar får högst tio pro-
cent av avkastningen av kapitalet sparas. Detta innebar 
att efter det att staten övertagit finansieringen av den 
”Lammska professuren” kunde pengar fördelas som 
forskningsanslag och stipendier, senare doktorandtjäns-
ter och mindre belopp som uppmuntran till studenter 
för examensarbeten. Rubriken på en artikel i Eskils tuna-
kuriren 28 mars 1974 är ” Ekenäs blir landets största för-
söktstation”. 

Hur blev det sedan? Skulle Oscar Lamm och hans 
döttrar känna sig nöjda med användningen av den för-
mögenhet som donerades? Forskningen har ändrats så 
att färre fältförsök läggs på platser så pass långt bort från 
Ultuna, men i gengäld drivs jordbruket som Kravgård 
inriktad på mjölkproduktion sedan början av 90-talet. 
Herrgården används under normala år som mötesplats 
för forskare som uppskattar känslan av att komma in i 

Oscar Lamms hem som gäster. Pengarna har kommit 
forskningen tillgodo och resultaten kommer till nytta i 
samhället. Med det kapital som stiftelsen förfogar 
över kommer detta även gälla för lång tid framöver.

REFERENSER

Holmen H och Johnson I (1996). Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne 25 år. 
Forskning om levande naturrerurser. ISBN 91-630-4509-5.

Kardell L (2014) EKENÄS - en stiftelsegård i Sörmland. ISRN SLU-SLV-R-121-SE, 
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Margit Lamm, Pionjär och Barnbibliotekarie, Stockholms Stadsbiblioteks skriftserie 
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Sven Radhe är bergsingenjör vid Svenska Institutet för 
Standarder (SIS) och ledamot i styrelsen sedan 1989.
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Som första tillgång i stiftelsen Oscar och Lili Lamms 
Minne erhöll stiftelsen 1971 från Lili Lamms dödsbo 
Atlas Copco-aktier till ett värde av 8,5 miljoner kro-

nor. Värdet av denna donation är i dagens penningvärde 
cirka 87 miljoner kronor.  Senare överlämnade donato-
rerna Ekenäs gård med ett taxeringsvärde på 400  000 
kronor. Genom en donation 1972 på 825 000 kronor av 
Alfhild Huebsch förvärvades grannfastigheten Flinkesta 
för en köpeskilling om 800 000 kronor. 

Nästa större händelse på kapitalförvaltningssidan 
inträffade 1979 då stiftelsen fick motta i arv från Margit 
Lamm 2,7 miljoner kronor. Även detta bestod till stor del 
av aktier i Atlas Copco, precis som tillskottet 1989 och 
1990 om 13,8 respektive 1,5 miljoner kronor som arv efter 
Karin Hagelthorn.

Under 1991 och 1992 tillfördes slutligen arvet efter Sig-
rid Lamm. Det utgjorde sammanlagt hela 23,6 miljoner 
kronor. Samtidigt övergick villan Lilla Ekenäs – som varit 
bostad åt de tre systrarna Margit, Karin och Sigrid – i stif-
telsens ägo.

Genom stiftelselagen, som trädde i kraft 1996, fick 
Sverige en allmän lagstiftning om stiftelser. Enligt lagen 
ska föreskrifterna i stiftelsens förordnande följas avse-
ende vilket ändamål stiftelsen ska främja och hur det 

ska främjas. I förordnandet för Lamms stiftelse finns 
det som i många andra avkastningsstiftelser ett drag av 
varaktighet. Tanken är att stiftelsen ska ha möjlighet att 
främja sitt ändamål även i framtiden. I dessa stiftelser är 
det oftast den löpande avkastningen (räntor, utdelningar 
och liknande intäkter) som enligt förordnandet får nytt-
jas för ändamålet. För att stiftelsens kapital ska behålla 
sitt realvärde får realisationsvinster inte nyttjas för än-
damålet. 

Placeringen i Atlas Copco-aktier har över åren varit en 
mycket bra placering. För att minska den bolagsspecifika 
risken har andelen i värdepappersportföljen dock minskats 
under åren och i dag utgörs ca 1 % av kapitalet av aktier i 
Atlas Copco. Portföljens värde har ökat kraftigt de senas-
te drygt 10 åren. I augusti 2021 var värdet cirka 466 mil-
joner kronor och cirka 65 % av portföljen var exponerad 
mot aktiemarknaden. Orsaker till den starka utveckling 
under år 2021 är framförallt en stark global BNP-tillväxt, 
vinstökningar globalt för företagen och att världens cen-
tralbanker har stöttat finansmarknaderna med stora sti-
mulanser och låga räntor.

 Direktavkastningen i portföljen har inte ökat lika 
mycket som marknadsvärdena på placeringarna. Det 
beror på att bolagen bestämmer sin utdelning i relation 

Stiftelsens tillgångar

kerstin fagerberg och 
helena wallenberg

kerstin fagerberg och helena wallenberg
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till bolagens vinster och inte till marknadsvärdena på 
aktierna och att den sjunkande långa räntan har gjort 
att direktavkastningen på räntebärande placeringar har 
sjunkit under många år. 

Under senare år har kravet på att investeringar ska 
vara både etiska och hållbara ökat och stiftelsen har i sin 
placeringspolicy skrivit in att hållbarhetsfrågor är viktiga 
och att de företag som stiftelsen investerar i lever upp till 
internationella avtal och riktlinjer rörande miljö, arbets-
rätt, mänskliga rättigheter, vapen och korruption. Stif-

telsen har även gjort placeringar i mikrolånefonder vil-
ka lånar ut kapital till småföretagare i utvecklingsländer 
och som ger en god årlig direktavkastning.

Stiftelsens förmögenhet med värdepapper till marknadsvärde, fastigheter till taxeringsvärde samt fordringar och skulder 
till bokförda värden.

Kerstin Fagerberg är civilekonom på SEB och redovisnings-
expert. Hon är styrelseledamot sedan halvårsskiftet 2019. 

Helena Wallenberg är civilekonom och stiftelseansvarig på 
SEB. Hon är stiftelsens kontaktperson på SEB sedan 2017.
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Stiftelsens stadgar fastställer att ändamålet är att 
”stödja vetenskaplig forskning för svensk natur-
vård” och därmed är det också definierat hur av-

kastningen av stiftelsens medel ska användas. Donatio-
ner till olika personer, miljöorganisationer eller andra 
sammanslutningar som ägnar sig åt naturvård är inte 
föremål för stiftelsens satsningar. I stället är det svens-
ka forskare inom området som kan söka de medel som 
stiftelsen varje år avsätter från avkastningen på sitt kapi-
tal. För skattefrihet ska minst 80 % av direktavkastningen 
användas till stiftelsens ändamål, sett över en femårspe-
riod. Endast 10 % kan avsättas till kapitalet. Förutom stöd 
till forskningsprojekt inryms i ändamålet även möjlighet 
för forskare att söka medel till vetenskapliga konferen-
ser på Ekenäs, den herrgård som ingick i donationen och 
som nu alltså förvaltas av stiftelsen. 

Totalt sett har stiftelsen under sin 50-åriga levnad de-
lat ut nästan 343 miljoner kronor till forskning, mätt i 
dagens penningvärde (ca 360 miljoner kronor om man 
räknar med de medel som allokerats till forskningsan-
sökningar under 2021). Hur har då denna satsning på 
svensk naturvårdsforskning sett ut under åren fram till 
idag? Vilka har konsekvenserna blivit för bl a disputerade 
forskare som på senare tid har haft medel från stiftelsen 

under sin forskarutbildning i form av doktorandtjäns-
ter? Innan inrättandet av doktorandtjänster 2006 delade 
stiftelsen ut doktorandstipendier. Under perioden 1972-
2005 fick ca 100 stipendiater ta del av denna satsning. 
Följande korta redogörelse grundas på de uppgifter som 
går att få fram från stiftelsens styrelseprotokoll under 
åren 1971-2020 samt en undersökning av doktorand-
satsningen 2006-2017 som genomfördes av den tidigare 
styrelseledamoten Barbara Ekbom. I detta sammanhang 
bör tilläggas att en skildring av stiftelsens forskningssats-
ningar under de 25 första åren har gjorts av Hillmar Hol-
men, styrelseledamot 1982-1997, (Holmen, 1996). 

Från början var stiftelsens intention att vid dåvaran-
de Lantbrukshögskolan skapa en institution ledd av en 
professor, inom naturvårdsområdet. Resultatet i prakti-
ken blev att en professur i ekologisk miljövård inrättades 
1973 och till denna kopplades två doktorandstipendier 
och en assistentbefattning för undervisning i miljövård. 
Eliel Steen erhöll professuren och mottog under sin pro-
fessorstid 1974-1991 ett betydande stöd från stiftelsen på 
ca 10 (32) miljoner kronor (värden inom parantes som 
nämns i denna redogörelse är framräknade med hjälp 
av konsumentprisindex, KPI, och motsvarar 2019 års 
penningvärde). I beloppet ingick en engångsinbetalning 

Stiftelsens forskningssatsningar under 50 år

jan fahleson

jan fahleson
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1973 från stiftelsen på 1,7 (10,2) miljoner kr till statsverket 
så att det, som det står i protokollet från den 24/10 1973, 
”för all framtid skulle finnas en professur i ekologisk mil-
jövård med benämningen Oscar och Lili Lamms profes-
sur i ekologisk miljövård med placering vid Lantbruks-
högskolan i Uppsala.” 

Satsningen på en professur i ekologisk miljövård var 
en långsiktig sådan, men fler exempel på enskilda sats-
ningar över en viss tidsperiod existerar. Här kan nämnas 
undersökningar av vattenkvalitet i Vadsbrosjön och Lill-
sjön vid Ekenäs av Nils Brink, Sveriges lantbruksuniversi-
tet (SLU), 1976-1985, på ca 1,8 (5) miljoner kr, långliggan-
de skogsförsök (Lars Kardell, SLU), 1979-2001, på 1,8 (3,2) 

miljoner samt forskning om göspopulationen i Vadsbro-
sjön (Birger Pejler, Uppsala universitet), 1979-1984, på 
450 000 kr (1,2) miljoner. Dessutom utgick ett längre 
stöd på ca 6 (9) miljoner kr till Hans Naess och Håkan 
Fogelfors (SLU) med flera under åren 1989-1997 för de-
monstrations- och utvecklingsprojekt, samt forsknings-
projekt på Ekenäs i samband med omläggning av driften 
mot ett mer naturresursbevarande jordbruk. Denna om-
läggning ansågs av stiftelsens styrelse vara avslutad runt 
1996 vilket innebar att denna särskilda satsning avveckla-
des (Kardell, 2014).

Till skillnad från de satsningar som enligt ovan gjordes 
under en kortare eller lite längre följd av år så finns det 

Stiftelsens forskningssatsningar 1972 - 2020 (ej indexreglerat)
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Figur 1. Forskningsstöd från stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne under åren 1972-2020 i miljoner kronor (ej indexreglerat).
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några olika typer av forskningsstöd som har följt stiftelsen 
under en lång följd av år. Forskningsbidrag till enskilda 
forskare och stöd till doktorander har varit och är de två 
mest framträdanden bidragsformerna (Fig. 1). Fram till 
2005 var det forskningsbidragsstödet som erhöll majori-
teten av resurserna medan stöd till doktorander, främst i 
form av fyråriga doktorandtjänster, har dominerat bild-
en sedan dess (Fig. 1). Denna dominans framträder än 
tydligare vid en analys av stöd till doktorandstipendier 
gentemot doktorandtjänster. 1972-2005 fördelades ca 
27,5 (41) miljoner kronor till doktorandstipendier med-
an drygt 80 (101) miljoner kronor har fördelats på dokto-
randtjänster åren 2006-2020.  Övriga bidragsformer av 
mindre betydelse och som inte har förekommit under 
stiftelsens hela existens är examensarbeten som infördes 
1982 och resestipendier som förekom mellan åren 1981 
och 2003 (Tabell 1). 

Ser man till medelstilldelningen för samtliga stiftel-
sens satsningar så har den, som sig bör, ökat i takt med 
kapitaltillväxten, från att i början ha rört sig på en nivå 
runt 0,5 – 1 (2) miljoner kr per år till att idag ligga på mel-
lan 10 till 12 miljoner kr per år (Fig. 1). 

Med undantag från stiftelsens första tid har antalet 
ansökningar vida överstigit vad som kan beviljas. Hol-
men (1996) beskriver situationen som att ansökningar-
nas antal ökade kraftigt i mitten på 1980-talet, bl a be-
roende på att forskare från de flesta större universitet 
och högskolor började lämna in ansökningar. Summan 
av sökta medel kom då att bli ca tio gånger högre än vad 
som kunde delas ut. En beredningskommitté bestående 
av fyra ledamöter bildades därför i slutet på 1985 för att 
kunna behandla det stora antalet ansökningar. Dagens 
beredningskommitté består av åtta ledamöter från så-

väl SLU som Lunds universitet, Stockholms universitet, 
Södertörns högskola och Umeå universitet. Ansökning-
arna bedöms enligt samma principer som hos andra 
forskningsfinansiärer. Beviljandegraden ligger i genom-
snitt, sedan övergången 2006 från doktorandstipendier 
till doktorandtjänster, på ca 15 % för forskningsbidrag 
och 10 % för doktorandtjänster (876 respektive 496 in-
lämnade ansökningar). Den starka konkurrensen leder 
till att det är bara de verkligt bra ansökningarna som får 
forskningsmedel men både de stora universiteten och 
mindre högskolor finns representerade bland de som 
erhållit medel från stiftelsen.

På grund av den framträdande roll som satsningen 
på doktorander har spelat på senare tid kan det finnas 
anledning att studera vad denna satsning har givit för 
resultat. En sådan studie har, som tidigare nämnts, ge-
nomförts av förre styrelseledamoten Barbara Ekbom. 
Studien gjordes 2018 och omfattar 19 doktorander (tio 
kvinnor och nio män) som disputerade mellan 2012 
och 2017. Resultatet visar att endast en av de disputera-
de, möjligen två, var arbetslösa vid analystillfället. Tio 
av de disputerade hade arbete utanför akademin vilket 
innebar anställning inom kommun, myndighet, industri 
eller konsultsektorn. Doktorandernas handledare fick 
också frågan om vad de tyckte om bidragsformen och 
det var övervägande mycket positiva omdömen, speciellt 
att ha stöd i fyra år. Efterfrågan på disputerade ”gröna” 
biologer förväntas också öka i framtiden vilket indike-
rar att arbetsmarknaden för närvarande är god. Ett par 
påpekanden från de sökande förekom att bidraget inte 
helt täcker den årliga kostnaden för en doktorand, men 
i och med att stiftelsens medel är begränsade skulle en 
fullfinansiering leda till att alltför få doktorandprojekt 

Forskningsbidrag Doktorandstöd Resestipendier 
(1981-2003)

Examensarbete 
(1982- )

Totalt

132,9 (193,1) 122 (143,5) 2 (3,4) 2 (2,8) 259,2 (342,8)

Tabell 1. Forskningsstöd från stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne sammanlagt för åren 1972-2020 i miljoner kronor. Siffror inom parantes 
visar 2019 års penningvärde enligt konsumentprisindex, KPI.
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Jan Fahleson är docent i genetik och växtförädling  och 
stiftelsens sekreterare sedan halvårsskiftet 2007.

beviljas. Bidraget utgör dock en substantiell del av ett 
doktorandprojekt och vanligtvis kan medfinansiering 
ske med medel från olika forskningsråd men också med 
resurser från universiteten.

Sammantaget står det klart att stiftelsens satsning på 
doktorander har inneburit och innebär en viktig del av 
finansieringen för de som genomgår en forskarutbild-
ning inom något av stiftelsens områden. Det bör fram-
hållas att ett bidrag till ett doktorandprojekt utgör ett 
väsentligt tillskott till och en satsning på den sökandes 
(handledaren) forskningsprojekt. När det gäller stiftel-
sens forskningsbidrag till enskilda forskare är de visser-
ligen i huvudsak ettåriga men kan tjäna både som finan-
siering av korta väldefinierade projekt och som stöd till 
en inledande studie för att med resultaten som grund 
söka större forskningsbidrag. 
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Lamms lantbruk AB är ett helägt dotterbolag till 
stiftelsen Oscar och Lilli Lamms minne och sva-
rar för driften av Ekenäs gård. Bakgrunden till att 

bolaget bildades står att finna i de långsiktiga beslut som 
stiftelsens styrelse fattade under åren efter sekelskiftet. 
Då visade det sig nämligen att fortsatt drift av den befint-
liga ladugården inte längre var försvarbar, trots att den 
hade byggts om i början av 1990-talet och utökats med en 
nyuppförd ligghall. Såväl kostnads- och arbetsmiljöskäl 
som skärpta djurskyddsbestämmelser var avgörande 
faktorer bakom denna slutsats.

Den mest grundläggande fråga som styrelsen ställde 
sig var huruvida gården måste ägas av stiftelsen även 
fortsättningsvis. Det fanns inga villkor i donationshand-
lingarna som krävde det. Med kunskap om donatorernas 
syn på gården som en självklar del av stiftelsen var det 
dock lätt att avfärda försäljning som ett alternativ, i varje 
fall så länge inte andra vägar prövats.

Nästa fråga blev då lantbrukets driftsinriktning. Bland 
annat talade tillgången på betesmark och gårdens struk-
tur i övrigt för djurhållning, antingen kött eller mjölk. 
Med inriktning mot köttproduktion hade investeringar 
i byggnader m.m. kunnat hållas på en låg nivå, men en 
kalkyl visade att ett positivt resultat ändå inte kunde för-

väntas. Mjölkproduktion är visserligen mera kapitalkrä-
vande, men kunde ändå förväntas ge lönsamhet på sikt. 
När personalen dessutom visade intresse för mjölkpro-
duktion tippade beslutet över i den riktningen. För att 
uppnå en rationell drift krävdes emellertid en ladugård 
för 150-200 mjölkkor, innebärande en produktionsök-
ning från 0,5 till 1,7 milj. kg mjölk. Detta krävde i sin tur 
tillgång till större areal, vilket visade sig möjligt att få till 
överkomliga priser genom sidoarrendeavtal. 

Det stod klart att det investeringsbehov om upp-
skattningsvis 40 Mkr som blev den nödvändiga följden 
av dessa strategiska beslut beträffande lantbruksdrif-
ten oundvikligen skulle leda till ett underskott under 
flera år. Detta skulle i sin tur kunna äventyra stiftelsens 
skattefrihet, vilken förutsätter att högst 10 % av vad som 
anslås till forskning, seminarier och konferenser får an-
vändas till andra ändamål, såsom att täcka ett underskott 
i lantbruksdriften. Vid en förhandling med Skatteverket 
löstes frågan genom att det godkändes att lantbruksdrif-
ten lades över i ett av stiftelsen helägt dotterbolag som 
arrenderade gården, och att aktierna i detta bolag skulle 
få redovisas som en kapitalplacering.

Från början var det tänkt att hela investeringen skulle 
ske i bolagets namn, men detta beslut korrigerades se-

Lamms Lantbruk AB – bildandet 
och nuvarande verksamhet

torbjörn fagerström och bengt telland
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nare till att byggnaderna uppfördes av stiftelsen, vilket 
ökade stiftelsens kostnader i form av avskrivningar. Det-
ta kunde emellertid balanseras med arrendeavgiften. 

Styrelsen beslutade den 29 mars 2011 att bilda Lamms 
lantbruk AB med ett aktiekapital om 5 Mkr. Bolaget på-
började sin verksamhet den 1 maj samma år och den nya 
ladugården kunde invigas den 30 maj 2012. Till bolagets 
första styrelse utsåg stiftelsen en sittande ledamot i stif-
telsens styrelse, Sören Kihlberg, samt de två ur stiftelsen 
samtidigt avgående ledamöterna Torbjörn Fagerström 
och Bengt Telland, den senare som ordförande. Jan 
Eksvärd invaldes i styrelsen 2016, och Torbjörn Fager-
ström avgick 2020 och ersattes då av Ulrik Lovang. För-
valtare har hela tiden varit Örjan Bergman.

Under de tio år som bolaget varit i drift har det varit en 
utmaning att skapa lönsamhet på grund av höga avskriv-
ningar, särskilt under uppbyggnaden av besättningen, 
kombinerat med en föga gynnsam utveckling av produ-
centpriset på kravmjölk, den huvudsakliga inkomstkäl-

lan. Samtidigt har kostnaderna för löner och insatsvaror 
stigit. Dessutom drabbades särskilt Sörmland under 2018 
av en aldrig tidigare upplevd torka, som fick påtaglig på-
verkan även de närmast följande åren.

Under perioden har dock gården förkovrats med åt-
skilliga tilläggsinvesteringar, exempelvis betydligt utö-
kad lagringskapacitet för ensilage. Vid periodens slut kan 
också nämnas att styrelsen beslutat om en ny och större 
mjölktank och en satellitgödselbrunn, samt börjat utre-
da förutsättningarna för en bevattningsanläggning och 
en solcellsanläggning. Bolaget har biträtt stiftelsen med 
bland annat betydande insatser vid reparation och för-
stärkning av dammanläggningen och bron vid gårdens 
gamla kvarn. Vidare har renovering av bostäder genom-
förts, liksom en upprustning och förnyelse av avloppsan-
läggningar. 

På grund av den pressade lönsamheten har bolaget vid 
flera tillfällen tvingats be sin ägare om kapitaltillskott. 
Det är ingen hemlighet att detta föranlett viss diskussion 
i stiftelsens styrelse. Alla inblandade är dock eniga om att 
stiftelsens huvudändamål är och förblir att stödja forsk-
ning, och att eventuella kommande kapitaltillskott mås-
te hållas på ett minimum.

Allteftersom bolaget kommer att kunna se sitt avskriv-
ningsbehov sjunka och som ett resultat av alla vidtagna 
åtgärder för att höja produktiviteten, inte minst genom 
förbättrad gödselhantering, ser bolagsstyrelsen framför 
sig en klar förbättringspotential vad avser resultatet av 
lantbruksdriften. Ekenäs gård är nu väl förberedd för 
framtiden och kommer förhoppningsvis att vara både en 
värdeskapande tillgång för stiftelsen och en god kraft i 
bygden. Vi tror att systrarna Lamm skulle känna stolthet 
över att livsmedelsproduktion även fortsättningsvis in-
går i stiftelsens verksamhet.

 
 

Lamms Lantbruk AB - betande kor och den nya ladugården i bak-
grunden. (Foto: I Weidman 2020)

Torbjörn Fagerström är professor em i teoretisk ekologi, LU 
och tidigare prorektor vid SLU. Torbjörn Fagerström var stiftel-
sens styrelseordförande 2002-2011.

Bengt Telland är fd hovintendent vid Kungliga Slottet. Bengt 
Telland var styrelseledamot i stiftelsen (1992-2015) och styrel-
seordförande i driftsbolaget Lamms Lantbruk AB (2011-2021).
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BARKBORRAR – VAD ÄR PROBLEMET?

Barkborrar är små skalbaggar som spenderar en stor del 
av sitt liv under barken på träd. Hanen och honan pa-
rar sig under barken, där honan sedan lägger sina ägg i 
en tunnel som hon grävt ut. De nykläckta larverna ge-
nomgår hela sin utveckling till vuxna djur under bar-
ken innan de ger sig av för att föröka sig i nya träd eller 
övervintra under marken. Världen över finns det fler 
än 6000 olika arter barkborrar och många av dessa an-
vänder barrträd som sin födokälla och för att föröka sig. 
Granbark borrarna spelar normalt en nyckelroll i sko-
gens ekosystem eftersom de påbörjar nedbrytningen av 
döda eller försvagade träd och därmed återvinner nä-
ringsämnen till skogen. De flesta arter är inte skadegöra-
re eftersom de inte angriper friska träd, men vissa arter 
har förmågan att angripa och döda stora arealer av frisk 
barrskog när deras populationer blivit tillräckligt stora. 
Genom att granbarkborrarna tillverkar och sänder ut en 
attraktiv lukt, ett så kallat aggregationsferomon, lockas 
under en kort period ett stort antal artfränder till det at-
tackerade trädet och tillsammans kan granbarkborrarna 
snabbt bryta ner trädets försvar. Med sig till träden har 
granbarkborrarna dessutom sporer av olika mikrosko-
piska svampar som börjar växa under barken. Svampar-

na verkar hjälpa till att bryta ner trädets kemiska försvar-
sarsenal samt utgör en födokälla för granbarkborrarna 
(Kandasamy m. fl., 2019; 2021). Ett flertal av dessa svam-
par orsakar dessutom blånad i trädens ved, vilket i prin-
cip gör den oanvändbar för virkesproduktion.  

Den 4-5 mm långa åttatandade barkborren (Ips ty-
pographus), eller granbarkborren i dagligt tal, utgör det 
största hotet mot Sveriges och Europas granskogar (Figur 
1). Klimatförändringen förvärrar problemen. Ett varma-
re klimat gör att granbarkborrarna förökar sig snabbare 
och bättre överlever de allt mildare vintrarna. Samtidigt 
blir träden mer stressade av torka och känsligare för an-
grepp. Populationerna av granbarkborrar kan alltså till-
växa snabbare nu än förut, och utbrott av granbarkborre 
förekommer allt oftare och i större skala. Granbarkbor-
ren har aldrig tidigare fördärvat så mycket skog i Sveri-
ge som under de två senaste åren (2019-2020) då totalt 
15 miljoner kubikmeter träd förstördes till kostnader av 
flera miljarder kronor (källa: www.skogsstyrelsen.se) och 
medförde stora förluster av biodiversitet efter bortförsel 
av dödad skog. Inte bara Sverige är hårt drabbat. Tjeck-
ien är sannolikt det värst drabbade landet i Europa då 
så mycket som 27 miljoner kubikmeter gran förstördes 
enbart under 2020 (källa: Skogfak, Tjeckiens motsvarig-
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med svampar: funktion och tillämpning
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het till SLU; Lepikko, 2021). Liksom andra barkborrar 
är granbarkborren svår att bekämpa. Att plocka bort 
angripna träd från skogen innan den nya generationen 
granbarkborrar flyger ut kan reducera populationer, 
men problemet är att symtom på angrepp som är syn-

liga på avstånd oftast dyker upp för sent, och vid stora 
utbrott hinner man helt enkelt inte med att avverka fort 
nog. Fällor betade med aggregationsferomon kan fånga 
tiotusentals granbarkborrar under en säsong, men detta 
har visat sig vara otillräckligt för att stoppa fortsatta an-

(A) Vuxen granbarkborre, Ips typographus (Foto: Erling Jirle). (B) Puppa under bark, omgiven av symbiotisk svamp (i vitt; Foto: Veit Grabe & 
Dineshkumar Kandasamy). (C) Grandöd på landskapsnivå orsakad av granbarkborren; gröna kronor är tallar eller lövträd (Foto: Jan Liška).
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grepp. Bättre strategier för bekämpning och kunskaper 
om granbarkborrens kemiska ekologi är nödvändiga för 
granskogens överlevnad. Jubileumspriset från Stiftelsen 
Oscar och Lili Lamms minne är betydande för min fort-
satta forskning mot bättre skogsskydd och ökad kunskap 
om barkborrens biologi.

BARKBORRENS LUKTSINNE ÄR EN NYCKEL 

TILL DERAS FRAMGÅNG

Likt andra insekter använder granbarkborren sitt käns-
liga luktsinne för att hitta partners och lämpliga träd att 
attackera. Sinnesceller i granbarkborrarnas antenner 
känner specifikt av de olika komponenterna i aggrega-
tionsferomonet, medan andra celler är specialiserade 
för olika dofter från granen, lövträd, eller feromon från 
andra barkborrearter som de undviker för att slippa 
konkurrens om födan och äggläggningsplatser. Dessa 
sinnesceller har doftreceptor-protein som binder in 
specifika doftmolekyler från miljön och därmed ligger 
till grund för doftsvaren i antennernas sinnesceller. Som 
doktorand kartlade jag doftsvaren i granbarkborrens 
sinnesceller (Andersson m. fl., 2009; 2010). Denna forsk-
ning ledde till att vi kunde identifiera 17 olika typer av 
sinnesceller, alla med sin specifika känslighet för olika 
dofter. Den kanske mest förvånande upptäckten var att 
granbarkborren har en oväntat stor andel sinnesceller 
som snappar upp dofter från lövträd (Andersson m. fl., 
2009), det vill säga träd som barkborrarna undviker ef-
tersom de inte kan överleva i dessa (Zhang och Schlyter 
2004). Vidare upptäckte vi att två doftämnen som sanno-
likt är inblandade i granens försvar mot granbarkborren 
aktiverar specifika sinnesceller. Dessa ämnen visade sig 
starkt reducera attraktionen till aggregationsferomonet 
(Andersson m. fl., 2010; Binyameen m. fl., 2014) och kan 
därför ha potential att användas i fält för att skydda ut-
satta granar från angrepp.

På senare år har granbarkborrens symbios med mik-
roskopiska svampar börjat uppmärksammas alltmer. 
Granbarkborren drar nytta av dessa svampar eftersom 
de bidrar med näringsämnen och hjälper till att om-
vandla gifter i granen; granbarkborren hjälper i sin tur 
svamparna att sprida sig samt att ta sig in under bar-

ken på träden. I samarbete med Max Planck Institutet 
för Kemisk Ekologi i Jena, Tyskland, har vi nyligen tagit 
reda på vilka dofter som dessa svampar producerar och 
sedan testat om granbarkborrens sinnesceller i anten-
nerna kan känna av dem. Det visade sig att granbarkbor-
ren har ett flertal olika typer av sinnesceller som svarar 
på specifika doftämnen från de symbiotiska svamparna 
(Kandasamy m. fl., 2019; 2021). Beteendeförsök i labora-
toriet visade att granbarkborren är attraherad till doften 
från ett flertal, men inte alla, av sina svampkompanjo-
ner och föredrar vissa svampar över andra (Kandasamy 
m. fl., 2019). Vår hypotes är därför att granbarkborrens 
luktsinne spelar en avgörande roll för att upprätthålla 
svampsymbiosen över generationer. Det erhållna Jubi-
leumspriset kommer att stödja fortsatt forskning inom 
detta område under de kommande fem åren.

   
MOT ÖKAD KUNSKAP OM BARKBORRENS 

LUKTSINNE, SYMBIOS OCH BÄTTRE SKOGSSKYDD

Gedigen grundforskning är nödvändig för förbättrad 
och innovativ bekämpning av granbarkborren, och det 
planerade forskningsprogrammet innefattar två huvud-
spår som banar väg mot bättre skogsskydd.

-Luktsinnets doftreceptorer. Under de senaste åren har 
min forskning till stor del varit inriktad på att funktionellt 
karaktärisera doftsvaren i barkborrarnas doftreceptorer. 
Dessa doftreceptorer i sinnescellerna, som i slutändan 
ligger till grund för många av barkborrens skadliga be-
teenden, kommer från en stor och varierad genfamilj. 
Man förstår fortfarande väldigt lite om vilka egenskaper 
i receptorn det är som bestämmer vilka doftämnen som 
den kan binda in, samt hur och vilka nya funktioner upp-
kommer under evolutionens gång, framförallt i insekts-
ordningen skalbaggar som är dåligt studerad (Mitchell 
och Andersson 2020). Vi har nyligen funnit att granbark-
borren har drygt 70 olika doftreceptorer i antennen (Yu-
varaj m. fl., 2021). Med denna information har vi kunnat 
påbörja funktionella tester av utvalda receptorer för att 
undersöka vilka dofter de reagerar på. Eftersom vi inte 
vet var i antennen de olika receptorerna befinner sig, 
studerar vi dem i ”surrogatceller”, i detta fall mänskliga 
embryonala njurceller (HEK293-celler), eller i ägg från 
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den afrikanska klogrodan Xenopus laevis. När receptorer-
na är på plats i dessa celler, testar vi om de reagerar på 
de feromon eller substanser från gran, lövträd och svamp 
som vi vet är relevanta för granbarkborrens ekologi och 
beteenden.

Hittills har vi publicerat resultaten från sju av gran-
barkborrens doftreceptorer, vilka alla är evolutionärt 
besläktade med varandra (Yuvaraj m. fl., 2021; Hou m. fl., 
2021; Roberts m. fl., 2021). Tre av dessa receptorer sva-
rade mycket specifikt på olika feromonsubstanser som 
är vanliga inom barkborre-släktet Ips, men som inte är 
attraktiva för just granbarkborren utan istället verkar 
minska attraktionen till aggregationsferomonet. Två re-
ceptorer svarade på olika grandofter och de övriga två på 
doftämnen från de symbiotiska svamparna. Sammanta-
get visade studierna att dessa besläktade receptorer över 
lång tid har utvecklat specificitet för dofter som har helt 
olika ekologiska ursprung och innebörd för granbark-
borren - resultat som är helt nya för forskningsfältet. 
Studier av granbarkborrens doftreceptorer kommer att 
fortsätta som en central del i det planerade forsknings-
programmet. Under projektperioden siktar vi realistiskt 
på att bestämma doftsvaret i ytterligare 40 receptorer 
och detta kommer sannolikt göra att vi finner majorite-
ten av de receptorer som regerar på dofter från de sym-
biotiska svamparna. Med hjälp av det molekylärbiologiska 
verktyget RNA-interferens (RNAi), kommer vi att försöka 
tysta ner de gener som kodar för receptorer som spe-
cifikt svarar på svampdoft och sen testa hur granbark-
borrens attraktion till svamparna påverkas. Detta kom-
mer att ge tydliga svar på hur viktig en viss receptor är 
för svamp-symbiosen. Den nyligen publicerade sekven-
seringen av granbarkborrens arvsmassa utgör en viktig 
resurs för dessa experiment (Powell m. fl., 2021). 

Kan då kunskapen om granbarkborrens doftrecepto-
rer leda till bättre bekämpning och skogsskydd? Vi hopp-
as det! Tanken är att när vi väl vet exakt vilken receptor 
som ansvarar för responsen till en doft som är livsviktig 
för granbarkborren, t.ex. ett aggregationsferomon eller 
en viktig svampdoft, ska vi med hjälp av modellering, 
stora ”bibliotek” av doftämnen och massiv datorkraft 
försöka hitta andra ämnen som binder starkare till re-

ceptorn och kanske till och med inte släpper taget utan 
i stället blockerar den. Sådana ämnen skulle kunna an-
vändas i skogen för att störa granbarkborrens luktsinne 
och reducera risken att träd angrips och därmed minska 
granbarkborrarnas reproduktion och överlevnad (An-
dersson och Newcomb, 2017). Metoden har framgångs-
rikt testats för sjukdomsspridande myggor där man 
använde naturligt förekommande ämnen för att störa 
receptorn för koldioxid som myggorna använder för att 
hitta människor att bita (Turner m. fl., 2011). För att kun-
na hitta nya dofter som binder starkt till en receptor med 
hjälp av datorsimuleringar, måste man först ta reda på 
vart i receptorn som bindningen till doftmolekyler sker. 
Vi har tidigare utvecklat metoder för detta, och vi fann 
en sannolik bindningsficka i den receptor som reagerar 
på feromonsubstansen ipsenol - ett ämne som minskar 
granbarkborrens attraktion till aggregationsferomonet 
(Yuvaraj m. fl., 2021). Vidare kan studier av receptorer 
leda till att man hittar nya aktiva naturliga doftämnen, 
vars effekter kan utvärderas i fältförsök. Ämnen som 
ökar attraktionen till aggregationsferomonet kan an-
vändas i effektivare beten för massfångst, medan ämnen 
som minskar attraktionen kan förbättra effekten av de 
frånstötande doftblandningar som kan användas för att 
skydda känsliga träd (Unelius m. fl., 2014). 

-Variation i svamp-symbios och granbarkborrens preferen-
ser. Granbarkborren bär på sporer från ett flertal olika 
symbiotiska svampar och våra tidigare försök visade tyd-
ligt att granbarkborren kan särskilja de olika svamparna 
med hjälp av luktsinnet och föredrar vissa svampar över 
andra (Kandasamy m. fl., 2019). Förekomsten av de olika 
svamparna varierar geografiskt och våra experiment har 
gett preliminära indikationer på att granbarkborrarna 
är extra attraherade av svampar som är lokalt vanligt fö-
rekommande. Den geografiska variationen i svamparnas 
förekomst tros till stor del bero på skillnader i tempera-
tur och klimat då svamparnas optimala temperatur för 
tillväxt varierar mellan arterna. Därför är det sannolikt 
att klimatförändringen kommer att påverka svampföre-
komsten och därmed symbiosen med granbarkborren 
och dess negativa effekter på träden. Under projektet 
kommer vi att studera denna variation vidare. Svamp-
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förekomsten kan även påverkas om granbarkborrens 
preferenser skiljer sig åt mellan olika populationer efter-
som granbarkborrens ”val” av svamp påverkar svampar-
nas spridning och reproduktion. Genom att undersöka 
svampförekomsten bland granbarkborrar från olika po-
pulationer i Europa, vilka dofter de avger, och hur gran-
barkborren reagerar på dem är vårt mål att finna svar på 
om granbarkborrens luktsinne är lokalt anpassat till rå-
dande svampsamhällen. Om vi ser geografisk variation 
i granbarkborren preferenser kommer vi att studera om 
denna kan kopplas till skillnader i sekvens, genuttryck 
och doftsvar i doftreceptorerna. Denna forskning kom-
mer att öka vår förståelse om svampsymbiosen och kan 
förhoppningsvis ligga till grund för förutsägelser om hur 
symbiosen kan förändras i takt med att klimatet blir allt 
varmare och hur träden kan påverkas av detta i framti-
den. 

Slutligen kommer vi att genomföra experiment i la-
boratoriet och i skogen för att studera beteendesvaret 
till individuella doftämnen från svamparna. Hittills har 
vi sett att doftblandningarna som avges av flera av svam-
parna är attraktiva, men komplicerade blandningar av 
dofter är inte optimala för tillämpning i skogen. Vi hopp-
as därför kunna hitta ”nyckeldofter” med starka effekter 
på beteendet för att antingen förbättra attraktiva beten 
för bättre massfångst, eller starkt frånstötande ämnen 
som kan användas för att avvärja attacker på träd.
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Ekosystem i rinnande vatten är mycket viktiga för 
den biologiska mångfalden (Limburg et al. 2001), 
och de ger direkta fördelar för människor i form 

av dricksvatten, rekreation och fiske. De flesta av Sveriges 
älvar och åar är dock utbyggda med vattenkraftverk och 
dammar. Detta ger förnybar energi, men har stor nega-
tiv påverkan, inte minst för vandrande fiskarter (Jonsson 
et al. 1999). Den akut hotade europeiska ålen, Anguilla 
anguilla (Pike et al., 2020), är en av många vandrande, 
diadroma, arter som påverkas negativt. Ålen påverkas av 
migrationshinder vid både upp- och nedströms vand-
ring, av vattenkraftinducerad dödlighet, och av skadade 
och förändrade livsmiljöer (Figur 1). Forskare har ut-
värderat åtgärder för att minska de negativa effekterna, 
men det finns fortfarande stora kunskapsluckor (Algera 
et al. 2020). I detta projekt ska jag därför undersöka vat-
tenkraftens påverkan på ålens vandring, samt effekterna 
av tekniska lösningar för att lösa problemen. Mitt pro-
jekt anknyter till stiftelsens ändamål Vattenvård, främst 
bevarande och restaurering av vatten med avseende på 
biologiska aspekter.

Ålen har ett högt ekologiskt, kulturellt och ekono-
miskt värde. Den är långlivad och har en komplex livscy-
kel (Figur 2). Ålens grundläggande biologi är fortfarande 

relativt okänd. Under tidigt 1900-tal identifierades Sar-
gassohavet som den högst troliga platsen för ålens fort-
plantning. Denna kunskap baserades på upptäckten av 
väldigt små ållarver i Sargassohavet. Det var den dans-
ka forskaren Johannes Schmidt som gjorde upptäckten 
efter mer än 20 års forskning (Schmidt 1912). Eftersom 
ållarverna var så små kunde det konstateras att de mås-
te vara relativt nykläckta, och alltså troligtvis inte hade 
transporterats särskilt långt från den plats där de kläckts 
och där reproduktionen skett (Schmidt 1912). Trots att 
vi i dag har vetat i över ett århundrade var de nykläckta 
ållarverna finns så har ingen vuxen ål observerats i Sar-
gassohavet, och ålens naturliga fortplantningsbeteende 
är fortfarande helt okänt.

När larverna, som ser ut som genomskinliga löv, har 
kläckts så förs de med Golfströmmen över Atlantiska 
oceanen mot Europa och Nordafrika (Figur 2). När de 
unga ålarna når kusten har de fått en mer ållik kropps-
form, men de är fortfarande helt genomskinliga. I det 
här stadiet kallas de för glasål (Figur 2). En stor andel av 
glasålarna vandrar mot sötvatten, upp i åar och bäckar, 
för att nå sjöar och andra vattendrag där de kan växa. 
Vandringen uppströms kan pågå under flera år och vara 
över 100 mil lång (Aprahamian 1988; Tesch 2003). Under 
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tillväxtperioden får ålen ett grå-gulaktigt pigment och 
kallas för gulål (Figur 2). När de har hittat en bra habitat 
så rör de sig inte så långa sträckor utan satsar sin tid på 
att äta, växa och undvika predatorer. De kan leva på det-
ta relativt tillbakadragna vis i mer än 20 år (Tesch 2003). 
Ålen kan bli betydligt äldre än så och vissa stannar i ett 
vattendrag under 50-80 år. Det är dock bara honor som 
blir så gamla, hanarna stannar ofta bara runt 4-9 år. Vad 

som avgör hur länge en ål stannar i gulålsstadiet vet vi 
inte. Under det sista stadiet kallas ålen för blankål, efter-
som den gula färgen försvinner och de får en stålgrå färg 
(Figur 2). De får också större bröstfenor och ögon, för-
modligen för att se bättre i det mörka djupa vattnet på 
sin vandring. De vandrar nämligen på väldigt stora djup, 
mellan 200-700 meter ned, och kanske till och med ännu 
djupare (Aarestrup et al. 2009). Under denna tid slutar 

Figur 1. Schematisk bild över problematiken i ett utbyggt vattendrag, sett ur ålens perspektiv. Många faror väntar ålen på dess väg från 
Sargassohavet till uppväxtområdena i sötvatten, och tillbaka till Sargassohavet. Ålen fiskas i alla sina stadier, vattenkraft hindrar dess 
uppvandring och leder till hög dödlighet under nedvandringen mot havet. Dessutom påverkas ålen av föroreningar och klimatförändringar. 
Illustration: copyright Zara Olsson.
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ålen att äta och bildar könsceller. Vandring tillbaka till 
Sargassohavet kan vara så lång som 850 mil. Efter att 
ålarna förökat sig så antar man de dör, men detta vet vi 
inte. Med tanke på ålens minst sagt komplexa livscykel 
och många kvarvarande frågetecken så är det inte konstigt 
att den oftast kallas för världens mest mystiska fisk (Pro-
sek 2010; Svensson 2019).

Nyligen beslutade Regeringen om en nationell 
miljöplan för vattenkraften (NAP) (Regeringsbeslut 
M2019/01769). Beslutet innebär att de flesta av Sveriges 
2100 vattenkraftverk ska genomgå en miljöomprövning. 
Arbetet börjar år 2022 och kommer pågå i cirka 20 år. De 
vattenkraftverk som tillåts fortsätta efter omprövningen 
kommer högst troligtvis bli dömda att utföra åtgärder för 
att minska de negativa effekterna, genom till exempel 

Figur 2. Schematisk bild över ålens livscykel och utbredning. Ålen har en komplicerad livscykel med flera stadier: larv, glasål, gulål och 
blankål. Larverna kläcks i Sargassohavet och förs med Golfströmmen mot Europa och Nordafrikas kuster. Glasålen vandrar mot sötvatten 
för att nå gynnsamma uppväxtområden. Under vandringen får ålen ett grå-gulaktigt pigment. Gulålens vandring uppströms kan pågå 
under flera år och vara över 100 mil lång. De kan stanna i ett vattendrag under 20-80 år, eller ännu längre än så. Ålen mognar sedan 
till en blankål och vandrar den upp till 850 mil långa vägen tillbaka till Sargassohavet. Illustration: copyright Zara Olsson.
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faunapassager. I och med denna landsomfattande om-
prövning så är konnektivitet och vandrande, diadroma, 
fiskarter i stort nationellt fokus, både för myndigheter, 
flera departement och vattenkraftsindustrin. Behovet av 
kunskap kring vandringsekologi, vattenkraftsrelaterad 
dödlighet, och effekterna av faunapassager är mycket 
stort. Detta projekt kommer att tillföra kunskap som är 
till nytta både för ålen och för den kommande ompröv-
ningen. På grund av vattenkraft och fiske är ålen rödlis-
tad som akut hotad (Pike et al., 2020), varför studier på 
denna art är särskilt viktiga. Dagens kunskap om hoten 
mot ålen kommer främst från studier där åtgärder vid 
ett enskilt vattenkraftverk studerats under kort tid. De 
flesta svenska vattendrag är dock utbyggda i en betydligt 
högre grad, med flera på varandra följande vattenkraft-
verk. Det finns därför ett stort behov av forskning om 
vattenkraftverkens påverkan under hela året, där reella 
förhållanden med flera på varandra följande kraftverk 
studeras, vilket kommer göras i detta projekt.

I Kävlingeån i Skåne har tre vattenkraftverk redan 
genomgått miljöomprövning och blivit dömda att kon-
struera faunapassager senast år 2024 (Svea Hovrätt, 

Mark- och miljööverdomstolen, Dom M 3371-18, Dom 
M 3372-18, och Dom M 3373-18). Detta innebär ett unikt 
tillfälle att studera effekterna av faunapassager både före 
och efter åtgärden, vilket är syftet med detta projekt. 
Kävlingeån är dessutom index-vattendrag för ål inom 
Sveriges EU-finansierade datainsamlingsprogram. Inom 
detta program har arbetet med att följa ålens vandring 
i Kävlingeån redan påbörjats. Märkesavläsande utrust-
ning, fiskfälla och kamerastyrd fiskräknare finns redan 
på plats vid Håstadmölla, uppströms de tre kraftverken 
(Figur 3). Kameran räknar både upp-och nedvandran-
de ål och även andra fiskarter som passerar (Figur 4). 
På platsen samlas också data på temperatur in, och data 
över vattenflöde hämtas från SMHI (Figur 4). 

Inom detta projekt kommer märkesavläsande utrus-
ning att installeras mellan och nedströms kraftverken 
för att ge en heltäckande bild av ålens vandring i sys-
temet, året runt, samt för att kunna beräkna vatten-
kraftsrelaterad dödlighet före och efter konstruktion av 
faunapassagerna. Jag kommer lägga stor vikt vid att da-
tainsamlingen är transparent för att undvika bias, såväl 
från forskare som vattenkraftsindustrin. Sammanfatt-
ningsvis har detta behovsmotiverade forskningsprojekt 
en stark koppling till vattenvård, miljöanalys, och biolo-
gisk rådgivning, där min förhoppning är att resultaten 
kan leda till förbättrade förvaltningsåtgärder. Projektet 
har också ett stort grundforskningsvärde, eftersom frå-
gor om ålens beteende och ekologi kopplat till vandring 
och störningar kommer att undersökas. Visionen är att 
ta fram kunskap om lösningar för ålens överlevnad, så 
att vattenkraften kan fortsätta leverera förnyelsebar el 
samtidigt som ålen kan återhämta sig.

REFERENSER

Aarestrup K, Økland F, Hansen MM, Righton D, Gargan P, Castonguay M, Bernat-
chez L, Howey P, Sparholt H, Pedersen MI och McKinley RS, 2009. Oceanic spawn-
ing migration of the European eel (Anguilla anguilla). Science, 325,1660-1660.

Algera DA, Rytwinski T, Taylor JJ, Bennett JR, Smokorowski KE, Harrison PM, Clarke 
KD, Enders EC, Power M, Bevelhimer MS och Cooke SJ. 2020. What are the relative 
risks of mortality and injury for fish during downstream passage at hydroelectric 
dams in temperate regions? A systematic review. Environ. Evidence, 9,3.

Aprahamian M. 1988. Age structure of eel, Anguilla Anguilla (L.), populations in the 
River Severn, England, and the River Dee, Wales. Aquac. Res., 19, 365-376.

Dämme

Möjlighet 
till galler

Kvarnränna

Fiskräknare

Galler

Wolf-fälla med
regleringsluckor

Figur 3. Översikt över Håstadmölla, Kävlingeån. Som en del av 
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finns redan på plats. Figur från Fiskevårdsteknik AB.
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Figur 4. Data över antalet ålar i olika storleksklasser som vandrade ned- eller uppströms genom fiskräknaren vid Håstadmölla, Kävlingeån, 
under 2020. Antalet ålar läses av på höger y-axel. Ålstorlekarna anges med olika färger; blå stapel mindre än 50 cm, grön stapel 50-70 cm, 
gul stapel över 70 cm. Vattenflödet visas med röd linje och läses av i rött på vänster y-axel (data från SMHI). Temperaturen visas med grå 
linje och läses av i grått på vänster y-axel. Datakälla: fiskdata.se, Fiskevårdsteknik AB.
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INTRODUKTION TILL FORSKNINGSOMRÅDET

Mängden reaktivt kväve i biosfären har fördubblats de 
senaste 70 åren, vilket till stor del drivs av att mer mark 
tas i anspråk för jordbruk och en global intensifiering 
av jordbruket, som i sin tur drivs av en ökande befolk-
ning och konsumtion (Kanter et al., 2020). Det har lett 
till minskad biodiversitet, övergödning, förorening av 
grundvatten och ökande utsläpp av växthusgasen lust-
gas. Lustgas är en mycket långlivad växthusgas som 
ackumuleras i atmosfären och små utsläpp har därför 
stor effekt över lång tid. Människan bidrar till nästan 
hälften av den totala emissionen av lustgas per år. Av 
dessa är åkermark den enskilt största källan och det är 
direkt kopplat till användandet av kvävegödselmedel 
(Tian et al., 2020). Även ökningstakten av emissionerna 
de senaste 40 åren beror till största del på ökad tillförsel 
av kväve till åkermark. Att hantera näringsämnet kväve 
i jordbruket är en av de stora utmaningarna där vi ba-
lanserar miljön, klimatet och livsmedelsförsörjningen 
(Zhang et al., 2015; Steffen et al., 2015; Tian et al. 2020). 

Mikrobiologi är centralt för att förstå kvävets krets-
lopp och för att kunna hantera kvävefrågorna i jordbru-
ket. I stort sett alla processer i kvävets kretslopp utförs 
av mikroorganismer, som omvandlar olika kväveför-

eningar i ett antal oxidationer och reduktioner (Fig. 1). 
Dessa processer kan båda dämpa och förvärra de globala 
förändringar som orsakas av kväveutsläpp. Mikroorga-
nismer i marken kan t ex producera nitrat som leder till 
övergödning, men kan också ta bort nitrat från vattnet 
i vattendrag och våtmarker i odlingslandskapet. Fle-
ra reaktioner i kvävets kretslopp leder till produktion 
av lustgas, men det finns också mikroorganismer som 
konsumerar lustgas. Beroende på sammansättningen av 
mikrobsamhället och deras aktivitet kommer kväve att 
stanna kvar i ekosystemet eller också uppstår förluster 
i form av gasformiga eller vattenlösliga kväveföreningar 
(Fig. 1). Förutom effekter på klimatet och miljön har det 
effekt på kväveutnyttjandegraden i odlingssystemen. 

Förståelsen av kvävets kretslopp har förändrats radi-
kalt under de senaste 20 åren med en rad upptäckter av 
nya processer och ökad kunskap om vilka mikroorganis-
mer som är inblandade (Hallin et al, 2018; Kuypers et al. 
2018; Hallin och Bodelier 2020). Här har utvecklingen 
av molekylära metoder och sekvenseringsteknologier 
naturligtvis varit viktiga, men en framgångsfaktor är att 
forskare inom fältet tidigt använde en funktionell ansats 
för att studera kväveomsättande mikroorganismer i mil-
jön i stället för att kartlägga mikroorganismerna baserat 

Mikroorganismer omsätter 
kväveföreningar och påverkar marken, 

miljön och klimatet

sara hallin

sarah hallin
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på taxonomi (t ex Ward et al., 1993; Hallin och Lindgren, 
1999; Scala and Kerkhof, 1999). Trots att vi vet en hel del 
finns det fortfarande upptäckter som väntar. Det finns 
t ex flera omvandlingsreaktioner som är teoretiskt möj-
liga, men de mikroorganismer och enzym som är inblan-
dade i dessa reaktioner är ännu okända (Kuypers et al., 
2018).

Kvävets kretslopp betraktas inte längre som ett antal 
processer som länkar till varandra och bildar ett krets-
lopp utan snarare som ett nätverk av moduler (Graf et al. 
2014; Stein och Klotz, 2016; Kuypers et al. 2018). En mo-
dul utgör en enskild reaktion som kan kombineras och 
interagera med andra moduler och bildar då processer. 
En modul kan förekomma i flera processer (Fig. 1) och en 
enskild art kan vara genetiskt rustad för flera moduler i 
kvävets kretslopp. Organismerna definieras därför inte 
av processerna utan hellre utifrån de reaktioner de kan 

utföra, d v s deras funktionella kapacitet. Ett exempel på 
en modulär process är denitrifikation där nitrat reduce-
ras i flera steg till kvävgas (Fig. 2). Det finns ett stort an-
tal olika arter av bakterier, arkéer och svampar som har 
kapacitet att utföra hela eller delar av denitrifikations-
processen (Graf et al. 2014). Dessutom har det utvecklats 
ett par olika enzym som kan katalysera varje enskild mo-
dul.  Olika mikroorganismer har oftast den ena eller den 
andra varianten och enzymvarianten verkar kopplad 
till olika ekologiska nischer (t ex Jones och Hallin 2010). 
Sammantaget innebär det att det finns en stor funktio-
nell och ekologisk variation bland de mikroorganismer 
som utför hela eller delar av denitrifikationsprocessen.  
Vi har visat att den relativa förekomsten av populationer 
som kan utföra olika steg i denitrifikationen har betydel-
se för mängden lustgas som produceras i marken (Phi-
lippot et al. 2011; Domeignoz-Horta 2016).

Gasformiga kväveförluster
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Figur 1. Schematisk bild av kvävets kretslopp. Olika reaktioner avgör om kvävet stannar kvar i ekosystemet (kväveretention) 
eller avges i form av gasformiga eller vattenlösliga föreningar (modifierad efter Zhao et al. 2017).



38

VAD FORSKAR VI PÅ JUST NU?

Målet i min pågående forskning inom området är att 
identifiera miljöfaktorer och ekologiska processer som 
strukturerar samverkan mellan mikroorganismer med 
olika moduler i kvävets kretslopp och vad det betyder för 
om kvävet stannar kvar i marken eller försvinner och i så 
fall i vilken form det lämnar systemet. Vi använder kvan-
titativa metoder för att mäta abundansen av olika gener 
och metagenomik för att svara på hur vanligt det är att 
processer delas upp i moduler mellan olika populationer. 
Fältstudier och experiment är viktiga för att ta reda på 
vilka faktorer som påverkar detta i marken. Med expe-
riment kan vi även studera hur moduler aggregerar till 
processer baserat på mikroorganismernas konkurrens 
och uppdelning av resurser under olika förhållanden. 
Med ökad kunskap om hur mikroorganismer i kvävets 
kretslopp organiserar sig i nätverk kan vi i förlängningen 
utveckla åtgärder för att bibehålla växtnäringen i marken 
och minimera förlusterna, särskilt lustgasemissionerna.

BETYDELSEN AV BIDRAGET FRÅN STIFTELSEN

Bidraget till en doktorandtjänst kom vid en tidpunkt då 
min forskargrupp börjat undersöka sekvensvariationer i 

genen som kodar för lustgasreduktaset, d v s det enzym 
som katalyserar reduktionen av lustgas till kvävgas. Detta 
enzym är den enda kända sänkan för lustgas på jorden. 
Den andra sänkan är ozonskiktet i stratosfären som re-
agerar med lustgas, vilket leder till att ozonskiktet bryts 
ner. Vi hade just upptäckt en ny variant av enzymet, vil-
ket öppnade upp för en rad nya spännande forsknings-
spår. Att få ytterligare anslag vid en kritisk tidpunkt i 
forskningen möjliggjorde att vi kunde komma snabbare 
framåt. Vi kunde även bredda angreppssättet och ta in 
fler frågeställningar. 

Inom Daniel Grafs doktorandprojekt arbetade vi initialt 
med att jämföra ca 650 genom för att kartlägga skillnader 
i lustgasreduktaset mellan olika mikroorganismer och ta 
fram molekylära verktyg för att kunna studera lustgasre-
ducerande mikroorganismer i miljön. Vi kunde visa att 
det nyupptäckte reduktaset är vanligt förekommande i 
olika miljöer, inklusive mark, och att sekvensvariationer-
na kopplar till funktionella skillnader (Jones et al. 2013; 
Graf et al., 2014). Med experiment visade Daniel Graf 
även att bakterier med lustgasreduktas av den nyupp-
täckta och tidigare kända varianten hade olika nischer 
i jord och rhizosfär (Graf et al., 2016; Graf et al., 2019). 
Daniel Graf disputerade 2015 med doktorsavhandlingen 
“Ecology and genomics of microorganisms reducing the 
greenhouse gas N2O – examples from the rhizosphere” 
(Graf, 2015). Avhandlingsarbetet lade grunden för ytter-
ligare ett par avhandlingar i forskargruppen och flera av 
våra nuvarande doktorander och postdoktorer arbetar 
vidare med nya spår inom området. Det har lett till ett 
stort antal publikationer som rapporterat den ekologiska 
betydelsen av det nyupptäckte lustgasreduktaset i mar-
ken och andra ekosystem (t ex Jones et al., 2014) liksom 
ekologiska och fysiologiska skillnader mellan organis-
mer med olika reduktas (Conthe et al., 2018; Hallin et al., 
2018; Semedo et al., 2020).

VAD BETYDER RESULTATEN I PRAKTIKEN?

Vår forskning har främst bidragit till ökad kunskap om 
mikroorganismerna och deras ekologi för att kunna 
förstå vad som händer med kvävet i marken. Utåtriktad 
verksamhet har i viss mån även medverkat till att sät-
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Figur 2. Denitrifikationsprocessen består av fyra moduler som kan 
finnas i en enskild organism eller delas upp mellan flera organismer. 
Här är visas tre varianter av organismer varav en har kapacitet för 
hela processen, en avslutar processen med lustgas och en har en-
dast kapacitet att reducera lustgas till kvävgas.
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ta markmikroorganismer och lustgas på agendan. Det 
finns en större medvetenhet inom jordbruksnäringen 
om mikroorganismernas betydelse i marken nu än för 
bara några år sedan. Jordhälsa är t ex ett begrepp som 
seglat upp och engagerar många. De finns också en ök-
ande medvetenhet lustgas från åkermark och de nega-
tiva effekter det har. Idag pratar många om kolinlagring 
i mark för att bromsa klimatförändringarna. Det finns 
dock avvägningar att balansera eftersom ökad kolinlag-
ring ofta ger upphov till ökade lustgasemissioner (Lugato 
et al., 2018). Här kan vår forskning användas för att ut-
veckla strategier för att minska lustgasemissioner.  

Att utbilda doktorander som verkar i samhället leder 
även indirekt till praktiska resultat. Daniel Graf har gått 
från forskning till tillämpning där han använder sina 
kunskaper för att förbättra den ekologiska statusen i 
odlingslandskapets vattendrag och våtmarker.  Han har 
varit verksam i Kalmar kommun och är nu miljöstrateg 
i Helsingborgs stad. Tillsammans med markägare och in-
tresseorganisationer arbetar han med främst med Råån.
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Jordbruksdiken i Sverige – från ökad 
processförståelse till minskad övergödning

magdalena bieroza

Bekämpning av eutrofiering (övergödning) kräver 
kraftfulla åtgärder för att minska jordbruksmar-
kens läckage av kväve (N) och fosfor (P) och erosion 

från åkermark till omgivande vattensystem. Detta behov 
blir kritiskt i framtiden då extrema väderändringar och 
ökad efterfrågan på mat sannolikt kommer öka närings-
förlusterna och erosion från jordbruk. Dock saknas fort-
farande vetenskaplig förståelse av de hydrokemiska och 
biogeokemiska processerna i närliggande vattendrag. 

Min forskning fokuserar på vattenvård och främjar 
förståelsen av dessa processer i vattendrag på jordbruks-
mark och visar att denna kunskap kan användas till att 
effektivt bekämpa eutrofiering. Det finns olika åtgärder 
i jordbruksdikena (anpassade diken) som mildrar de 
negativa effekterna av jordbruksaktiviteter på vatten-
miljön. Deras syfte är att öka vattnets uppehållstid och 
minska erosion och förlusten av N och P genom ökad 
hastighet av olika processer: denitrifikation, sedimenta-
tion och sorption. 

Jag har tre huvudsakliga forskningsfrågor:

1. VARIFRÅN OCH NÄR KOMMER NÄRINGSFÖRLUSTERNA 

I JORDBRUKSLANDSKAPET?

Eutrofiering är en vetenskaplig och underhållsmässig 

utmaning på grund av den diffusa karaktären hos för-
oreningar – källorna är vitt skilda i tid och rum från de 
platser där vi observerar deras negativa påverkan (Biero-
za et al., 2020). Överskott av N och P ansamlas i jordbruk-
smarken och under dess yta under lång tid vilket skapar 
legacy stores som kontrollerar vattenkvalitén på lång sikt 
(Howden et al., 2010). Eutrofieringens diffusa karaktär är 
också ett resultat av den episodiska transporten av N och 
P från jordbruksmark till vattendrag, vilket endast sker 
från specifika områden (kritiska källområden, critical 
source areas CSA) (Djodjic et al., 2021) och vid specifika 
tillfällen (storm) (Bieroza et al., 2014). Jag är intresserad 
av att fånga dessa kritiska områden och tillfällen genom 
spatial modellering och högfrekventa vattenkvalitetmät-
ningar med optiska sensorer. 

2. HUR STYR BIOGEOKEMISKA PROCESSER 

EFFEKTIVITETEN AV ANPASSADE DIKEN?

För att minska eutrofieringen är det ytterst viktigt att re-
ducera förlusten av N och P från jordbruksmark genom 
att förbättra odlingsmetoder och åtgärder. Dessa åtgär-
der syftar antingen till att minska mobiliseringen av N, 
P och partiklar från deras källor på fälten (t.ex. genom 
att använda fångstgrödor och strukturkalkning) eller att 

magdalena bieroza
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Ett av de första anpassade dikena i Sverige i Åkra gård (Foto: M.Bieroza, maj 2021).
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hejda och sakta ner vattenflödet från fälten till vatten-
dragen (t.ex. via kalkfilterdiken, skyddszoner, konstgjor-
da våtmarker och anpassade diken) (Bieroza et al., 2019). 
Det senare låter biogeokemiska processer avlägsna N och 
P från vatten, antingen tillfälligt (upptag av biologiska 
organismer, bindning till sediment  eller organiskt ma-
terial, kemisk bindning) eller permanent (denitrifiering, 
borttagning av sediment och växtlighet). Anpassade di-
ken möjliggör dessa processer genom att låta vatten med 
näringsämnen och partiklar flöda fritt på dikesterasser 
under stormflöden (Heathwaite and Bieroza, 2020). Jag 
vill veta mer om hastigheter av dessa processer och hur 
kan vi förbättra dem med korrekt utforming och skötsel 
av anpassade diken. 

3. HUR INTEGRERAS HYDROKEMISKA OCH 

BIOGEOKEMISKA PROCESSER I VATTENDRAG?

Avrinningsområden i huvudvattendrag är kritiska posi-
tioner i landskapet där större delen av den hydrokemiska 
signaturen hos vattendraget skapas (Bieroza et al., 2018). 
I huvudvattendrag verkar både hydrologiska och bio-
geokemiska processer i dynamisk jämvikt (Bieroza and 
Heathwaite, 2015). Stormflöde av låg intensitet skapar 
förutsättningar som gynnar biogeokemisk omvandling 

av näringsämnen (“active pipe”) till skillnad från de av hög 
intensitet vilka fungerar som en “passive pipe”. Genom att 
förstärka biogeokemiska processer i jordbruksdiken och 
sörja för bra underhåll kan vi maximera ”active pipe” ka-
pacitet hos dem och kontrollera eutrofieringsprocesser i 
kritiska avrinningsområden i huvudvattendrag (Bieroza 
et al., 2021). 

HUR BIDRAG FRÅN STIFTELSEN HAR PÅVERKAT 

MIN FORSKNING OCH VILKEN BETYDELSE BIDRAGEN 

HAR HAFT
Jag har fått två bidrag från Stiftelsen Oscar och Lili 
Lamms Minne.

Finansieringen var avgörande för att genomföra mina 
forskningsidéer. Det första bidraget tillät mig att få en op-
tisk sensor och testa dess användning i mycket grumliga 
jordbruksströmmar för att utvärdera eutrofieringsrisker. 
Det andra gjorde det möjligt att anställa en doktorand 
som utför fält- och laboratoriearbete och statistisk analys 
av data om effektiviteten av åtgärder i jordbruksdiken.

PRAKTISKA RESULTAT SOM HAR KOMMIT 

UT AV MIN FORSKNING 
I min dagliga forskning är jag i ständig kontakt med 

Tvåstegsdike (SD, t.v.) jfm traditionellt trapetsformat dike (TD, t.h.). SD anläggs i de traditionella trapetsformade jordbruksdiken 
som redan finns genom att bredda kanalen och skapa plana terrasser på båda sidor av strömfåran med syfte att att minska flöde, närings-
förlusterna och erosion. Fotografier av Shatto Ditch, Indiana, USA. (M. Bieroza, maj 2018)
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svenska intressenter som undrar hur man korrekt han-
terar jordbruksdikena för att förbättra deras ekosystem-
funktioner. En viktig aspekt av vår forskning är fältarbete 
där vi träffar lokala intressenter och diskuterar vatten-
förhållanden och jordbruksdiken. Vårt mål är att utfor-
ma praktiska riktlinjer för bästa design och underhåll av 
diken som kan hjälpa intressenter att planera sitt arbete 
och sköta vattenmiljön på bästa sätt.

BIDRAG TILL EN DOKTORANDANSTÄLLNING 

Doktoranden Lukas Hallberg började arbeta 2020 och 
hans arbete är på god väg. I vår och sommar mäter vi till-

sammans med 2 MSc-studenter och 2 praktikanter från 
Frankrike hastigheterna för dominerande biogeokemis-
ka processer: sedimantation, sorption, denitrifikation 
och påverkan av dränering på vattenkvaliteten i vatten-
drag. 
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Flödesmätningar i ett jordbruksdike i Södermanland. 
(Foto: M.Bieroza, april 2021)

Magdalena Bieroza är docent i markvetenskap - vatten-
vårdslära vid institutionen för mark och miljö, SLU och har 
från stiftelsen erhållit stöd för följande forskningsprojekt:
• Improved evidenceof nutrient hot-spots in agricultural          

catchments inferred from optical sensors.
• Why eutrofication mitigation measures show mixed success  

in reducing nutrient and sediment losses?
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BAKGRUND

I dagens moderna samhälle använder vi tusentals kemis-
ka ämnen i dagligvaror, industriella produkter, och med-
iciner, som t.ex. pesticider, läkemedel, ytaktiva ämnen 
och flamskyddsmedel. Kemikalierna sprids från sam-
hället, läcker ut i miljön och når vattenmiljön eftersom 
varken naturliga barriärer eller traditionell reningstek-
nik är tillräckligt effektiva för att stoppa eller bryta ner de 
organiska miljöföroreningar som cirkulerar i samhället 
och miljön (Bild 1). Eftersom många av ämnena kan vara 
skadliga och tenderar att ansamlas i biota (bioackumule-
ra) är detta problematiskt för vattenlevande organismer, 
men även för människor eftersom vi riskerar att föro-
rena våra vattentäkter och vår mat. Dricksvatten är vårt 
viktigaste livsmedel med en beräknad daglig konsumtion 
på cirka 2 liter och person. Det är även en mycket viktig 
komponent i livsmedelsindustrin och jordbruket. Den 
höga och kontinuerliga konsumtionen av vatten innebär 
att spårmängder i vattnet kan resultera i allvarliga häls-
orisker. 

En ämnesgrupp som fått mycket stor uppmärksam-
het är PFAS, som är högfluorerade organiska ämnen med 
ytaktiva egenskaper. PFAS används i och utanpå en rad 
olika produkter, t.ex. rengöringsmedel, färger, kosme-

tika, kläder, köksattiraljer och förpackningsmaterial, på 
grund av deras fett-, smuts- och vattenavvisande förmå-
ga. De har även en filmbildande förmåga och har därför 
används i stor skala i vissa typer av brandskum. Detta har 
medfört att vid många brandövningsfält, i Sverige och 
världen över, har dricksvattentäkter blivit förorenade 
och människor har blivit exponerade för PFAS genom 
dricksvattnet, ofta i åratal innan problemet upptäckts. 
PFAS misstänks ha skadliga effekter på människor och 
djur och har i djurstudier kopplats samman med föränd-
ringar i immunförsvaret, fortplantningen och utveck-
ling av tumörer.

Risken för kemisk förorening av vatten ökar eftersom 
vi använder allt fler och allt större mängder av syntetiska 
kemikalier för olika ändamål. Dessutom kan klimatför-
ändringar leda till en förvärrad situation pga. översväm-
ningar, höjt grundvattenstånd och mer ytavrinning. De 
miljöföroreningar som orsakar störst oro är de som har 
PMBT-egenskaper; de är persistenta (P: svårnedbrytba-
ra), mobila (M), bioackumulerande (B: ansamlas i fett 
och annan vävnad i organismer) och toxiska (T: orsakar 
störningar och sjukdomar hos organismer). För det sto-
ra flertalet av nutidens miljöföroreningar är kunskaps-
luckorna mycket stora. Det är därför viktigt att utveckla 

Vad finns i vårt vatten? Forskning om 
oönskade ämnen från källa till kran.

karin wiberg
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Bild 1. Organiska miljöföroreningar cirkulerar i samhället och miljön och kan förorena vatten från källa till kran.

metoder för att kunna upptäcka oönskade ämnen i vat-
tenmiljön, samtidigt som vi försöker förstå vilka källorna 
är, hur exponeringen ser ut, hur ämnena beter sig, hur 
de recirkulerar i miljön, vilka effekter dom har och vad vi 
kan göra åt problemet. 

För att belysa dessa frågor har en forskargrupp 
(POPs-gruppen) etablerats sedan 10 år på institutionen 
för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU). Den har inriktning mot kemikalier, hälsa och mil-
jö och framförallt oönskade kemiska ämnen i vatten.

HUR HAR STIFTELSEN OSCAR OCH LILI LAMMS 

MINNE PÅVERKAT MIN FORSKNING OCH VILKEN 

BETYDELSE HAR STIFTELSENS BIDRAG HAFT?

Som nybliven forskare på SLU och fakultetsprofessor i 
ämnet organisk miljökemi och ekotoxikologi på institu-
tionen för vatten och miljö (2011) sökte jag många anslag, 
både från forskningsråd och andra finansiärer. Genom 
tidiga anslag från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Min-
ne och Formas kunde jag starta upp flera doktorander 
(varav en finansierad av Stiftelsen) med inriktning mot 
Hållbart nyttjande av naturresurser med fokus på organiska 
miljögifter i vatten från källa till kran. Detta var en inriktning 
som delvis skilde sig från min tidigare forskning på Umeå 
universitet och var därför en utmaning. Precis som för 
Stiftelsen är hållbart nyttjade av naturliga miljöer en vi-
sion för SLU. Den genomsyrar all forskning, utbildning, 
miljöanalys och samverkan. För mig blev valet av en ny 
forskningsinriktning naturligt mot bakgrund av min nya 
forskningsmiljö (SLU) och flera larm om försämrad vat-
tenkvalitet.  Min drivkraft i detta var nyfikenhet och ökad 

förståelse för vattensystemet som helhet, dess sårbarhet 
och dess hot, samtidigt som tillgång till rent vatten är 
nödvändigt för allt liv på jorden.

Under mina år på SLU har forskargruppen växt till 
att idag omfatta ungefär 15 personer. I en snabbt väx-
ande miljö behövs sammanhållning och gemensamma 
visioner. Genom möjligheten att arrangera vetenskapli-
ga möten på Ekenäs fann vi ett sätt att kombinera kun-
skapsutveckling med social samvaro. Genom Stiftelsen 
Oscar och Lili Lamms Minne kunde vi genomföra 9 ve-
tenskapliga möten under perioden 2015-2019, varav det 
första hölls på Lilla Ekenäs och de resterande 8 i herrgår-
den på Ekenäs (Bild 2). Under mötena har vi samlat alla 
i gruppen, dvs såväl forskare som doktorander, masters-
studenter och teknisk personal och därtill (så gott som 
alltid) olika gäster. På grund av Coronapandemin, fick 
det planerade mötet i maj 2020 ställas in. Det har däref-
ter blivit ett uppehåll på över 1,5 år, men ambitionen är 
att komma igång igen. Deltagarantalet har varierat från 
6 till 19 deltagare med en tydligt ökande trend över tid.

Det är svårt att med ord beskriva den oerhört stora 
roll dessa möten har haft för forskargruppen och dess 
utveckling. Mötena har varit oerhört produktiva och 
uppskattade, vilket inneburit att inte bara forskargrup-
pen samlats, men även gäster från många andra håll, 
t.ex. från andra ämnesområden på institutionen för 
vatten och miljö, andra SLU-institutioner, andra svenska 
universitet, miljömyndigheter/forskningsinstitut samt 
internationella gästforskare. Många av de internationel-
la deltagarna har återkommit regelbundet även efter att 
deras forskningstid på SLU har avslutats. 
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Bild 2. POPs-gruppen framför Ekenäs Herrgård under det senaste vetenskapliga mötet (november 2019).
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Nedan sammanfattas deltagandet 
på de vetenskapliga mötena:

l Totalt har 9 vetenskapliga möten genomförts          
under åren 2015-2019

l Deltagande ämnesområden på institutionen för   
vatten och miljö: Organisk Miljökemi & Ekotoxi-
kologi, Ekologi & Biodiversitet och Geokemi &        
Hydrologi

l SLU-institutioner: Vatten och miljö, Mark och miljö

l Svenska universitet: SLU, Uppsala universitet och 
Örebro universitet

l Utländska universitet och forskningsinstitut:        

• Catalan Institute for Water Research, Girona,     
Spanien

• Spanish Council for Scientific Research,              
Barcelona, Spanien

• University of Jaume I, Castellion, Spanien;      
Helmholz-Zentrum Geesthacht, Tyskland

• Tongji University, Shanghai, Kina
• Laboratory of Hydrobiology and Ecotoxicology, 

Chisinau, Moldavien
• Environmental Institute, Kos, Slovakien.

l Miljömyndigheter/forskningsinstitut: Sveriges       
Geotekniska Institut (SIG) och Sveriges Geologiska 
Undersökningar (SGU)

Lista över alla möten och antalet deltagare per möte:

l Forskningsmöte om organiska miljöföroreningar 
i vatten, Lilla Ekenäs, 20-21 oktober, 2015, med 6     
deltagare

l Forskningsmöte om organiska miljöföroreningar 
med fokus på vatten och nya hot, Ekenäs herrgård, 
16-19 februari, 2016, med 10 deltagare

l Forskningsmöte om hållbart nyttjande av natur-
resurser med fokus på kemiska risker, Ekenäs     
herrgård, 21-24 maj, 2017, med 9 deltagare

l Forskningsmöte om nya metoder inom miljö-
kemiforskningen, Ekenäs herrgård, 26-29 nov,     
2017,     med 14 deltagare

l Forskningsmöte om optimering av riskbedömningar, 
Ekenäs herrgård, 14-16 februari, 2018, med 10 deltagare

l Internationellt forskningsmöte om miljögifter i     
vattenmiljö, Ekenäs herrgård, 27-31 maj, 2018, med 
17 deltagare

l Forskningsmöte om miljögifter i vattenmiljö miljö-
kemiforskningen, Ekenäs herrgård, 25-29 nov, 2018, 
med 13 deltagare

l Forskningsmöte om trender inom akvatisk miljö-
kemi, 14-16 maj, 2019, med 17 deltagare

l Forskningsmöte om miljögifter i vattenmiljö, Ekenäs 
herrgård, 12-14 nov, 2019, med 19 deltagare

VILKA PRAKTISKA RESULTAT HAR KOMMIT UT AV 

MIN FORSKNING? VAD HAR STIFTELSENS BIDRAG 

HAFT FÖR INVERKAN I DETTA AVSEENDE?

POPs-gruppens forskning strävar efter att hjälpa samhäl-
let att nyttja naturresurser på ett hållbart sätt och minska 
människors och djurs exponering för giftiga kemikalier 
genom att ta fram ny kunskap som kan införlivas i direk-
tiv, fortlöpande miljöövervakning och handlingsplaner 
mot en giftfri miljö. Vi utvecklar analys- och priorite-
ringsmetoder för upptäckt av kända och inte så väl kända 
miljöföroreningar och deras omvandlings-produkter. Vi 
använder oss av både avancerade kemiska mätmetoder 
och, i samarbete med andra forskare, även olika typer av 
biotester. Kemiska och biologiska analyser kompletterar 
varandra, där biotester svarar på frågan om något toxiskt 
finns i vattnet medan de kemiska analyserna kan spåra 
vad som finns där och i vilka halter. Vi har ett stort in-
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slag av tillämpad forskning och samverkan med samhäl-
let. Några viktiga tillämpningsområden är: säkert vatten 
från källa till kran, risker för spridning och exponering 
av miljögifter i samband förorenad mark/förorenade se-
diment samt vid spridning av slam och källsorterat avfall 
på jord- och skogsbruksmark.

 Utmaningarna inom rening av förorenat vatten och 
sanering av förorenade områden (både PFAS och annan 
förorening) samt hantering/behandling av avfallsfrak-
tioner har varit i fokus. Konventionell vattenrenings-
teknik är ineffektiv för organiska miljöföroreningar och 
samhället behöver forskning kring både konventionella 
och nya berednings-, sanerings- och behandlingsme-
toder. Inom de här områdena har POPs-gruppen va-
rit till stor hjälp för vatten- och miljösektorn genom en 
rad olika praktiska samverkansprojekt tillsammans med 
t.ex. vattenproducenter problemägare och myndighe-
ter. Reningseffektivitet för oönskade kemiska ämnen 
har kartlagts, påverkansfaktorer har studerats och nya 
renings- och behandlingsmetoder har utvecklats och 
testats i labb-, pilot- och fältskala. Stiftelsens roll i detta 
har framförallt varit möjliggörandet av de vetenskapliga 
mötena, där samverkan har skett, problem har diskute-
rats och idéer har fötts. Ett urval av nyligen publicerade 
(2017-2021) vetenskapliga artiklar med praktisk inrikt-
ning listas i slutet av texten.

DOKTORANDANSTÄLLNING GENOM STIFTELSEN 

OSCAR OCH LILI LAMMS MINNE

Minh Anh Nguyen var doktorand med finansiering från 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne under perioden 
2013-2017. Han disputerade med avhandlingen Legacy 
and emerging pollutants in pristine and polluted boreal 
catchments i oktober 2017. Därefter rekryterades han till 
IVL Svenska Miljöinstitutet, där han arbetade som ana-
lytisk kemist/miljökemist under 3 år. Från och med i år 
arbetar Minh som analytisk kemist på Swedish Match.

URVAL AV NYLIGEN PUBLICERADE ARTIKLAR MED 

FOKUS PÅ PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR (2017-2021)

1. Tröger R., Ren H., Yin D., Postigo C., Nguyen P., Bad-
uel C., Golovko O., Been F., Joerss H., Rosa Boleda M., 

Polesello S., Roncoroni M., Taniyasu S., Menger F., Ah-
rens L., Lai F.Y., Wiberg K. What’s in the water? – Target 
and suspect screening of contaminants of emerging 
concern in raw water and drinking water from Europe 
and Asia, Water Research, 198, 15:117099, 2021.

2. Ullberg M., Lavonen E., Köhler S.J., Golovko O., 
Wiberg K. Pilot-scale removal of organic micropollu-
tants and natural organic matter from drinking water 
using ozonation followed by granular activated carbon. 
Environmental Science: Water Research & Technology, 7:535, 
2021.

3. Tröger R., Köhler S.J., Franke V., Bergstedt O., Wi-
berg K. A case study of organic micropollutants in a 
major Swedish water source - Removal efficiency in 
seven drinking water treatment plants and influence of 
operational age of granulated active carbon filters. Sci-
ence of the Total Environment, 706:135680, 2020.

4. Dahlberg A.-K., Apler A., Vogel L., Wiberg K., Jo-
sefsson S. Persistent organic pollutants in wood fiber 
contaminated sediments from the Baltic Sea, Journal of 
Soils and Sediments, 20:2471–2483, 2020.

5. Gros M., Ahrens L., Levén L., Koch A., Dalahmeh S., 
Ljung E., Lundin G., Jönsson H., Eveborn D., Wiberg 
K. Pharmaceuticals in source separated sanitation sys-
tems: fecal sludge and blackwater treatment. Science of 
the Total Environment, 692:259-266, 2019.

6. López-Serna R., García D., Bolado S., Jiménez J.J., 
Lai F.Y., Golovko O., Gago-Ferrero P., Ahrens L., 
Wiberg K., Muñoz R. Photobioreactors based on mi-
croalgae-bacteria and purple phototrophic bacteria 
consortia: A promising technology to reduce the load of 
veterinary drugs from piggery wastewater. Science of the 
Total Environment 692:259-266, 2019. 
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Allt liv på jorden, vi, djuren, växter och mikroor-
ganismer är uppbyggda av olika kemiska ele-
ment. Utöver vatten (syre och väte) behövs fram 

för allt kol, kväve och fosfor för att bygga upp en orga-
nism. Ett växande grodyngel, till exempel, måste ha till-
gång till föda som innehåller kol, kväve och fosfor helst i 
de proportionerna som grodynglen behöver för att byg-
ga upp sin egen kropp. Men eftersom tillgång till dessa 
element (näringsämnen) sällan finns i just de proportio-
ner en växande organism behöver, är alltid en av dessa 
tre en bristvara. Växtätande djur får ofta ett överskott av 
kol och kanske kväve, men har ont om fosfor. Köttätare 
får tillräckligt med kväve och fosfor, men kan ha brist på 
kol (energi). De ämnen som tas upp i överskott måste an-
tingen lagras, utsöndras, eller, som fallet är för kol, om-
vandlas i rörelseenergi och därmed andas ut. 

NÄRINGSKRETSLOPP I (O)BALANS

Djuren har anpassat sig över tid till olika begränsning-
ar, habitat och näringsförhållanden. Vissa har t. ex. ökat 
sin tarmlängd för att kunna ta upp mycket av de till-
växtbegränsande näringsämnen de behöver för att växa 
snabbt. Andra har anpassat sitt födointag och äter mer av 
lågkvalitetsföda, men är effektiva på att utsöndra över-

skottsämnen (Liess 2014). En tredje variant är att djuren 
aktivt väljer rätt typ av föda som innehåller det djuren 
behöver. På samma sätt har växterna och mikroorga-
nismerna anpassat sina celler för att hantera brister och 
lagra näringsämnen som tillfälligt är i överskott. De kan 
kompensera för låga ljusnivåer med att producera mer 
fotosyntespigment om de har tillgång till kväve, och i sjö-
arnas djup kan vissa alger trots mörkret fixera tillräckligt 
med kol för att växa. Genom sin flexibla cellsamman-
sättning klarar mikroalger tillväxt även i förhållanden 
med lite ljus eller extrem fosforbrist. Växterna kan alltså 
anpassa sin organisms sammansättning till varierande 
näringstillförsel, i kontrast till djuren, som anpassar sitt 
beteende för att hålla näringsupptaget och kroppsam-
mansättning konstant.

Rent allmänt har alltså djur en stabil kroppsamman-
sättning och ett konstant behov av näringsämnen i givna 
proportioner. Mikroalger, som kan ha mer flexibel sam-
mansättning av kol, kväve och fosfor, kan däremot han-
tera och nyttja varierande tillförsel av näring och ljus. För 
att förstå vilken konsekvens mänsklig påverkan har på de 
naturliga fosfor-, kväve- och kolkretsloppen, och vilka 
följder detta har för våra naturliga ekosystem, måste vi 
förstå alla dessa mekanismer och sätt som djur, växter 

Livets byggstenar
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och mikroorganismer har för att hantera brist och över-
skott av essentiella ämnen. I min forskning har jag med 
hjälp av Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne kartlagt 
dessa näringsinteraktioner med focus på den mänskliga 
påverkan på näringskretsloppen. 

MÄNSKLIGA INGREPP I KVÄVE, FOSFOR 

OCH KOLKRETSLOPPET. 

Sedan Haber-Bosch processen uppfanns år 1909 är till-
gång till kväve inte längre en begränsande faktor för 
jord- och skogsbruk. Idag kvävegödslar man åkrarna 
och skogarna i Sverige i allt högre utsträckning. Detta, 
tillsammans med industriella utsläpp och emissioner, 
har mångdubblat det biotillgängliga kväve som kretsar i 
naturen. De senaste 100 åren har atmosfärisk kvävede-

position ökat markant, mest på norra halvklotet i närhet 
av de industriella centrarna i Europa. Denna ökade kvä-
vedeposition fram för allt i södra och mellersta Sverige 
har bidragit till att sjöar och vattendrag, som tidigare 
var kvävebegränsade i sin primärproduktion, är numera 
fosforbegränsade (Bild 2)

Men vad händer när man ökar näringstillförselen till 
den akvatiska näringsväven? Många bottenlevande djur 
och mikroorganismer får mer näring genom mänsklig 
påverkan, men samtidigt mindre ljus. I min forskning 
har jag visat att ljus, näring, mikroalger, bottenlevande 
djur och fiskar interagerar med varandra genom olika 
mekanismer (Bild 1) som kan påverka deras tillväxt, art-
sammansättning och biologisk mångfald (Liess and Kah-
lert 2007; Liess and Kahlert 2009). Till exempel har jag 

Bild 1: Näringsväv med olika delar som kan ha stabil eller variabel kol-, kväve- och fosforsammansättning.
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Bild 2: Kvävedepositionen avtar från södra till norra Sverige (orange: högst kvävedeposition; ljusblå: lägst kvävedeposition). Foton till höger 
visar ultranäringsfattig klar arktisk fjällsjö nära Abisko, en näringsfattig sjö i Mellansverige och en brun sjö i södra Sverige.
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visat att betarnas negativa effekt på artmångfalden för-
svagades med ökad näringstillförsel (Liess and Kahlert 
2007). I min forskning visar jag också att vissa påväxt-
mikroalger, som Chaetophora spp., gynnas av betning till 
bekostnad av andra mikroalger och att näringsbalansen 
påverkar mikroalgers artsammansättning (Liess and 
Kahlert 2009). Denna skiftning i artsammansättning kan 
-likt en förändring i näringstillförsel- påverka närings-
innehåll i mikroalger och på så sätt ha en effekt på högre 
nivåer i födoväven, som bottenfauna och fisk. En skift-
ning i mikroalgers artsammansättning kan också resul-
tera i att oönskade blomformande arter kan ta över. För 
att bevara bra vattenkvalitén i våra sjöar är det viktig att 
förstå mekanismerna som påverkar algernas tillväxt och 
artsammansättning, men också födoväven som helhet. 

En ökande andel av biotillgänglig kväve i relation till 
fosfor i sötvatten från norra till södra Sverige speglas 
både i mikroalgernas näringsinnehåll och sammansätt-
ning. I två stora fältundersökningar under sommaren år 
2007 (Liess, Drakare and Kahlert 2009) och höst, som-
mar och vår 2010–2011 (Diehl et al. 2018) undersökte vi 
svenska sjöar från Norra Norrland till Skåne (Bild 2 och 
3). Norra Sveriges klara fjällsjöar täcks i botten med ett 
lager av kvävefixerande blågröna alger. I södra Sverige, 
där vattnet är mycket brunare ligger andelen av kvä-
vefixerande blågröna alger ibland på under 2%. Min 
forskning visar att ljus och kväve spelar en viktig roll för 
mikroalgernas tillväxt i svenska sjöar (Diehl et al. 2018). 
Blågröna påväxtalger har en klar konkurrensfördel när 
tillgång till ljus är hög och tillgång till kväve låg. I bruna 
sjöar är därmed andelen blågröna alger tämligen låg. 

ANPASSNING TILL HÖGA LATITUDER – TILLVÄXT, 

TEMPERATUR OCH TARMLÄND

Livets byggstenar - kol, kväve och fosfor - behövs för 
att bygga upp en mikroorganism, en växt eller ett djur. 
Enligt tillväxthypotesen ändras proportionen av livets 
byggstenar med organismens tillväxthastighet. Hypo-
tesen är att när ett djur växer fort innehar kroppen en 
högre andel fosfor än i ett långsamtväxande djur. Anled-
ningen till detta är att kroppens celler i ett snabbväxande 
djur hastigt måste genera proteiner. För detta behöver 

Bild 3: Stina Drakare (i båt till höger) och Antonia Liess (i båt till 
vänster och i vadarbyxor) vid sjön Bergviken, fältprovtagningen 
sommaren 2007.
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cellerna producera mycket fosforrik ribosomal nuklein-
syra, RNA. Det betyder alltså att ett snabbväxande djur 
är i behov av föda med högre fosforkoncentration än 
ett långsamväxande djur. Djur som växer extremt fort, 
till exempel på grund av en mycket kort tillväxtsäsong, 
kan också vara extremt bra på att ta upp den lilla mängd 
fosfor som finns i födan. På Umeå Universitet påbörja-
de jag ett samarbete med evolutionsbiologen Dr. Martin 
Lind och mikrobiologen Dr. Owen Rowe. Tillsammans 
undersökte vi hur grodyngel på höga breddgrader klarar 
av att växa fort nog för att bli grodor innan sommarens 
slut. Våra resultat visade att arktiska grodyngel från höga 
breddgrader var mer beroende av högkvalitetsföda för 
att realisera hög tillväxt och snabb utveckling, än borea-
la grodyngel av samma art från lägre breddgrader (Liess 
et al. 2013). Arktiska grodyngel hade dessutom också re-
lativt längre tarmar och utsöndrade därför mindre av 
de för tillväxten viktiga näringsämnen än grodyngel av 
samma art från den boreala regionen (Liess et al. 2015a). 
Min forskning visar på komplexiteten av anpassningar 
till olika miljöer och på hur lätt mänsklig påverkan, ge-
nom gödning eller klimatförändring, kan störa denna 
fintonade balans mellan näringsflöden, klimat och livet 
(Norlin et al. 2016) i känsliga ekosystem. 

TRANSPORT AV NÄRINGSÄMNEN ÖVER SYSTEMGRÄNSER

Klimatförändringen med högre temperaturer och för-
ändrade nederbördsmönster kan på många olika sätt 
störa balansen i de naturliga ekosystemen. De varmare 
temperaturerna är bara en av konsekvenserna av kli-
matförändringen. Ett annat problem som uppstår är att 
mängden nederbörd ändras i vissa regioner. Dessutom 
koncentreras nederbörden allt oftare i större stomhän-
delser istället för att falla som svagt regn, vilket kan in-
teragera med andra störningar. I ett stort internationellt 
mesokosmexperiment undersökte Dr. Carolyn Faithfull 
och jag, tillsammans med 13 forskare från 5 olika länder 
(Bild 4), hur ökad landavrinning efter storm, tillsam-
mans med en förändrad födoväv på grund av överfisket, 
kan påverka livet i kustnära hav. Försöket genomfördes 
i Sete i södra Frankrike och visade att stormavrinning i 
den mediterrana miljön för med sig partikulära och lösta 
näringsämnen så som kol, kväve och fosfor till den kust-
nära havsmiljön. Detta tillskott av näring utlöser sedan 
en algblomning av främst kiselalger, som visade sig vara 
starkast när inga fiskar fanns närvarande (Liess et al. 
2016; Deininger et al. 2017). Samtidigt minskar landav-
rinningen och algblommningen ljustillgängligheten för 
bottenlevande organismer, vilket kan minska produk-
tion i dessa habitater (Liess et al. 2015b). 

STIFTELSENS BETYDELSE FÖR MIN FORSKNING 

OCH UTVECKLING UNDER DOKTORAND- OCH 

POSTDOKTORSTIDEN

Att kunna genomföra de studier som Stiftelsen har finan-
sierat, har betytt allt för mig under den tiden som dokto-
rand och tidig postdoktor i Uppsala åren 2004 till 2007. 
Utan dessa medel hade jag inte kunnat påbörja nya sam-
arbeten, som det långvariga och fruktbara samarbetet 
med Dr. Maria Kahlert, och inte kunnat följa mina egna 
forskningsintressen på samma sätt. Eftersom mitt dokto-
randprojekt inte var del av ett större projekt, var jag helt 
och hållet beroende av att kunna söka och få egna medel 
till min forskning. Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Min-
ne var en av tre stiftelser som möjliggjorde min forskning 
under doktorandtiden i Uppsala. Forskningen som ge-
nomfördes under min doktorandtid och strax efter min 

Bild 4: Mesokosm experiment i Séte. Från vänster till höger främ-
re rad: Birte Reichstein, Tibor, David, Antonia Liess (med son), 
Katharina Lange, Junwen Guo, Anne Deininger, Carolyn Faithfull, 
Tina Bayer; bakre rad: Arne Schröder, Sebastian Maas, Steven 
Francoeur, Wojciech Uszko, Peter Mathisen, Robert Lefèbure och 
Romain Pete. Frånvarande: Owen Rowe.
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disputation med medlen från Stiftelsen Oscar och Lili 
Lamms Minne la grunden till min fortsatta forskarkarri-
är som tog mig vidare till University of Otago i Dunedin 
på Nya Zealand som postdoktor, och hem igen till Sverige 
som forskarassistent på Umeå Universitet och slutligen 
till en lektorstjänst på Högskolan i Halmstad. Som fors-
karassistent i Umeå erhöll jag tre ytterligare bidrag från 
Stiftelsen. Den första för att genomföra ovannämnda fält-
provtagning av svenska sjöar från norr till södra Sverige år 
2010 och 2011, den andra för att undersöka anpassningar 
till höga breddgrader och den tredje för att undersöka 
påverkan av landavrinning på kustnära ekosystem. 

STIFTELSENS BETYDELSE FÖR MIN FORSKNING OCH 

UTVECKLING SOM TIDIG ARBETSGRUPPLEDARE

Under min tid som postdoktor i Prof. Colin Townsends 
grupp på University of Otago i Dunedin, Nya Zealand 
erhöll jag en forskarassistenttjänst på Umeå Universi-
tet. Redan innan flytten tillbaka till Sverige sökte jag ett 
forskningsbidrag från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms 
Minne genom Umeå Universitet. Detta gjorde att jag, väl 
anländ i Umeå, genast kunde sätta igång med min nya 
forskning. Bidraget jag fick för att kombinera evolution 
med ekologi möjliggjorde för mig att tänka i helt nya ba-
nor. Men viktigast för min personliga utveckling, var nog 
bidraget jag fick för mesokosmförsöket i Sète. Att orga-
nisera och leda ett så omfattande projekt med så manga 
olika forskare - även om jag hade mycket bra hjälp – var 
en stor utmaning och har förberett mig väl för min nu-
varande roll som forskningsgruppsledare vid Högskolan 
i Halmstad. 

SLUTORD

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne har möjliggjort 
en stor del av min forskning. Men utöver Stiftelsen vill 
jag också tacka mina medförfattare. Jag hade inte kunnat 
genomföra alla dessa projekt utan mina underbara kol-
legor och studenter. Tack för ert engagemang, er entusi-
asm, och ert sinne för humor under alla dessa långa da-
gar i fält och på labb! Särskilt vill jag tacka Maria Kahlert, 
Stina Drakare, Martin Lind, Owen Rowe, Carolyn Fai-
thfull och Sebastian Diehl samt hela mesokosmgänget. 

Mina dåvarande masterstudenter på Umeå Universitet, 
Junwen Guo, Anne Deininger (båda själva framgångsrika 
forskare nu) och Linnea Norlin, samt doktoranden Gus-
taf Thomsson förtjänar också ett särskilt tack.
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Min forskning genomsyras av frågan om hur 
biologisk mångfald bäst bevaras – vilka hot 
finns och vad behöver göras? Stort fokus är 

på hur ett allt intensivare nyttjande av våra landskap på-
verkar organismer och ekosystemprocesser, samt vilka 
konsekvenser detta har för de tjänster – ekosystemtjäns-
ter – som naturen förser oss med. Forskningen bygger på 
studier av biologisk mångfald och ekosystemtjänster på 
skalor från lokala fält till hela landskap, och denna kun-
skap omsätts i modeller som kan förutsäga konsekvenser 
av hur vi sköter våra landskap. Genom tvärvetenskapliga 
samarbeten försöker jag förstå hur olika strategier för att 
sköta våra landskap påverkar dessa effekter. Många av 
mina studier har handlat om den biologiska mångfalden 
i jordbrukslandskapet, där många av det framtida sam-
hällets stora hållbarhetsutmaningar ligger.

Stiftelsen har bidragit stort till min forskning genom 
finansiering av två doktorandprojekt, som tematiskt är 
starkt knutna till just jordbrukets påverkan på den bio-
logiska mångfalden: ett avslutat projekt om gråsparvens 
status i svenska jordbrukslandskap, och ett pågående 
projekt om det omgivande landskapets betydelse för 
naturbetesmarkers värde som livsmiljö för flygande in-

sekter. Doktorandprojekt är på många sätt grundbulten i 
vår forskning, eftersom de låter oss utforska frågor över 
något längre tidsram, och hitta relevanta inriktningar att 
fokusera på i vårt övergripande arbete. De resultat som 
stiftelsen har möjliggjort för oss att ta fram är en viktig 
pusselbit på vägen mot en vetenskapligt förankrad hel-
hetsbild av hur ett mer hållbart jordbruk skulle kunna se 
ut, i såväl Sverige som Europa. 

VIKTEN AV HETEROGENA JORDBRUKSMILJÖER 

FÖR GRÅSPARVEN

Gråsparven är en art som minskat kraftigt i europeiska 
jordbrukslandskap under de senaste decennierna, efter 
att under lång tid ha varit en av våra vanligaste småfåglar. 
I sitt doktorandprojekt (2008-2013) undersökte Maria 
von Post de bakomliggande orsakerna till detta. Stiftel-
sens bidrag var helt avgörande för att vi i detta projekt 
skulle kunna genomföra den datainsamling  som krävdes 
för att utreda artens tillstånd och bakomliggande orsa-
ker till dess nedgångar. Utöver vetenskapliga publikatio-
ner, så blev dataunderlaget grund för kommunikations-
insatser för att förmedla såväl hur gråsparven minskat 
som vilka de underliggande orsakerna har varit: föränd-

Landskapsperspektiv på biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster
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En gråsparvshane vilar på en hängränna. Foto: Klara Jansson.



58

ring av landskap, gårdsmiljö och odlingsmetoder (Von 
Post 2013). Vi kommunicerade även nyttan av gråsparvar 
för exempelvis biologisk bekämpning av skadeinsekter. 

Artens minskning är något uppseendeväckande efter-
som den tidigare betraktats som osårbar. Förändringen 
i antal indikerar därmed att även till synes okänsliga ar-
ter påverkas av de förändringar som skett i landskapet; 
en viktig insikt för arbetet med att bevara utsatta arter. 
Under projektets gång höll doktoranden Maria von Post 
föredrag för bland annat LRF och Skånes Ornitologiska 
Förening, och delade ut årliga informationsblad till de  
lantbrukare som lät oss arbeta på deras gårdar. 

Projektet ledde till ökad förståelse för vad som utgör 
bättre livsmiljökvalitet för gråsparvar (Von Post m.fl. 
2012). Projektet visade att pilfinkar, men inte gråsparvar, 
var begränsade av tillgången på boplatser (Von Post & 
Smith 2015), sannolikt för att gråsparven är ganska flex-
ibel i sitt val av boplats. Inte heller tillgången på föda på 
vintern verkade avgörande (Von Post & m.fl. 2013). Den 
viktigaste faktorn var istället förekomsten av djur på går-
den, så att ett stort hot är den ökade separationen mellan 
djurhållning och växtodling i jordbrukslandskapet (Von 
Post 2013). Avhandlingsarbetet gav även ökad kunskap 
om gråsparvarnas förekomst och antal i odlingslandska-
pet, vilket bidragit med underlag till en bok om svens-
ka fåglars antal och förekomst (Ottoson & Ottvall 2012). 
Projektets data har även bidragit till utvärderingar inom 
ett uppdrag från Jordbruksverket, om vilka åtgärder som 
bör tas för att förbättra villkoren för fåglar i det svenska 
jordbrukslandskapet (Lindström m.fl. 2017). 

Efter sin doktorandtid arbetade Maria von Post un-
der en period utanför universitetet som naturvårds-
handläggare, med strandskydd, reservatsbildning och 
utredningar, och naturvårdare, med planering och en-
treprenörsansvar för praktiskt naturvårdsarbete, samt 
förvaltning av naturreservat. Hon återvände som post-
doktoral forskare till Lunds universitet för ett projekt om 
grön infrastruktur som verktyg för bevarande av biolo-
gisk mångfald, en interdisciplinär tjänst med strategiskt 
naturvårdsfokus. För tillfället arbetar hon som forskare 
vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, i ett pro-
jekt om naturvårdsplanering på flera skalor, och en min-

dre andel av tiden som projektassistent i det tematiska 
samverkansinitiativet LU Land, om planering av hållbar 
markanvändning på landskapsnivå. I allt detta har er-
farenheter och kunskaper förvärvade under doktorand-
utbildningen kommit till stor nytta och varit avgörande 
för kvaliteten på det fortsatta arbetet; dels den ekologis-
ka förståelsen, dels hur kommunikation med aktörer 
över olika ämnes- och sektorsgränser optimeras, och hur 
förtroende byggs med lantbrukare och andra markägare 
och förvaltare i syfte att sätta upp och nå gemensamma 
och allsidigt gynnsamma mål.

Maria von Post monterar holkar för gråsparvar. 
Foto: Gustav von Post.
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Betesmarker är viktiga miljöer för blombesökande insekter. Foto: Julia Weber.
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BEVARA MOBILA INSEKTER I NATURBETESMARKER – DET 

OMGIVANDE LANDSKAPETS BETYDELSE

Sommaren 2020 påbörjade Julia Weber sitt doktorand-
projekt, där hon under fyra år ska undersöka hur sköt-
seln i det omgivande landskapet påverkar vilket värde 
mer eller mindre naturliga gräsmarker (framför allt na-
turbetesmarker) har för bevarandet av blombesökande 
insekter (huvudsakligen fjärilar och bin) som skiljer sig 
åt i hur stora ytor de födosöker över. Dessa gräsmarker 

anses vara en viktig livsmiljö för blombesökande insek-
ter, och betydande resurser går till att upprätthålla de-
ras skötsel. Tidigare var hävden ofta slåtter, vilket gav 
god tillgång på blommor även under sommaren, men 
nu dominerar bete helt på dessa marker, vilket mins-
kar tillgången på blommor under betessäsongen. Då kan 
blom resurser i det omgivande landskapet visa sig vara av 
kritiskt värde för att blombesökande insekter ska kunna 
klara sig kvar i gräsmarkerna. I detta projekt undersöker 

Julia Weber inventerar blombesökande insekter i en betesmark 2020. Foto: Jacob Björnberg.
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vi därför vilken påverkan skötseln i det omgivande land-
skapet har för gräsmarkernas värde som livsmiljö för 
blombesökande insekter. 

Specifikt så undersöker vi åtgärder som skapar blom-
resurser som kompletterar resurstillgången i naturbe-
tesmarker, framför allt sent på säsongen när betestrycket 
ofta är hårt, och därmed potentiellt minskar utdöende-
risken och stärker populationsstorlekarna för naturbe-
tesmarkernas pollinerande insekter. Vårt fokus är på 
konsekvenserna av tillgång på och skötsel av vall som 
producerar nektar- och pollenresurser (framför allt klö-
vervall). 

Under projektets första år genomfördes fältarbete 
i Skåne, med syfte att samla in data över blomresurser 
på såväl landskapsnivå som lokal nivå, samt data över 
artrikedom och abundans för bin och fjärilar i naturbe-
tesmarker. Eftersom det är i ett tidigt skede i projektet 
så har endast preliminära analyser genomförts på det 
första årets data, och inga skriftliga sammanställningar 
eller publikationer har ännu producerats. Under vår och 
sommar 2021 fortsatte arbetet med datainsamling för att 
utforska projektets frågeställningar, så att vi så småning-
om kan dra mer övergripande slutsatser om de mönster 
som vi ser. Det kunskapsunderlag som detta projekt med 
åren bygger upp kommer att vara värdefullt för att ex-
empelvis informera framtida utveckling av jordbrukspo-
licy, inklusive EUs gemensamma jordbrukspolitik. 
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Pike is innocent” stod som rubrik på en engelsk 
hemsida om fiske som jag hamnade på för några 
år sen. Ett märkligt påstående kan tyckas – vad är 

gäddan egentligen anklagad för? Bakgrunden är faktiskt 
en klasskonflikt. I England är gäddfiske något av en ar-
betarklasssport, medan överklassen föredrar ädlare fis-
kar som öring och lax. Den verkliga stridslinjen i den-
na klasskonflikt hittar vi under vattenytan. Gäddor kan 
nämligen utrota öringpopulationer och det finns många 
historier, även från Sverige, om hur den enkle mannen 
tagit revansch på överheten genom att i smyg plantera ut 
gädda i något öringvatten, gärna ett som utnyttjas exklu-
sivt av skogsbolagets direktörer. Den forskning som jag 
ska berätta om här visar att gäddan nog inte kan betrak-
tas som oskyldig – När arten invaderar en sjö leder det 
inte sällan till att befintliga arter dör ut. Men det finns 
också förmildrande omständigheter, som att gäddan dri-
ver en viktig artbildningsprocess. 

Hur arter påverkar varandra är en fundamental fråga 
inom ekologin, men ack så svår att besvara. Bästa svaren 
får vi från randomiserade och replikerade experiment – 
utrota gäddan i 10 slumpvis valda sjöar och låt 10 andra 
sjöar behålla gäddan. Jämför sen hur andra fiskarters 
populationer utvecklas över tid i de båda typerna av sjö-

ar. Det är dessvärre ogenomförbart – de enda effektiva 
metoderna att utrota gädda är gift och torrläggning, som 
också dödar alla andra fiskarter. Näst bäst är att utnyttja 
s.k. ”naturliga experiment”. Sjöar där man introducerat 
gädda, vilket var vanligt förekommande under större de-
len av 1900-talet, kan jämföras med sjöar där gädda inte 
introducerats. Sådana ”experiment” har nackdelen att 
sjöarna i respektive grupp inte valts slumpmässigt. Det 
innebär att vi måste hålla i minnet att det som ser ut som 
en gäddeffekt kan bero på andra systematiska skillnader 
mellan grupperna av sjöar. Men trots denna nackdel har 
sådana experiment varit ett mycket värdefullt verktyg för 
att bättre förstå hur våra sjöekosystem fungerar. Oskar 
och Lili Lamms stiftelse har bidragit genom att stödja ar-
betet med att sammanställa en databas med information 
om introduktioner av fiskarter i svenska sjöar. Här finns 
uppgifter om huruvida den introducerade arten lyckats 
etablera sig och huruvida redan befintliga arter dött ut. 
Databasen är publicerad   (Henriksson et al. 2016a) och 
innehåller information om 1157 introduktioner av 26 oli-
ka fiskarter i 821 Svenska sjöar. Denna databas, tillsam-
mans med en som beskriver svenska fiskarters utbred-
ning, har vi använt i ett stort antal studier av faktorer 
som påverkar fiskarters utbredning. Det har handlat om 

Gäddan spelar alltid huvudrollen
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effekter av varmare klimat, låga pH-värden och syrgas-
halter, spridning av oönskade arter och habitatfragmen-
tering, men också om bildandet av nya fiskarter. Märkligt 
nog spelar gäddan en huvudroll i samtliga dessa historier 
– oftast som ”bad guy”. 

GÄDDAN, ÖRINGEN OCH KLIMATET

Hur kommer ett varmare klimat att påverka gäddans ut-
bredning mot kallare områden? Och hur kommer det i 
sin tur påverka utbredningen av öring? För att angripa 
dessa frågeställningar började vi med att bygga en modell 
som länkar förekomst av gädda till temperatur  (Hein et 
al. 2011). Med den kunde vi identifiera 10 000 sjöar som 
kommer att invaderas av gädda i en varmare framtid, 
varav ca 3000 har öring idag. För att sen undersöka hur 
dessa öringpopulationer kommer att klara sig använde 
vi data från introduktioner för att karakterisera en sam-
existensnisch, dvs under vilka miljöförhållanden som 
arterna kan samexistera  (Hein et al. 2014). Figur 1 visar 
samexistensnischen för öring och gädda. Här ser vi att 
samexistens är möjlig i sjöar som ligger ovanför den grö-
na linjen, alltså i stora sjöar, men också i ganska små sjö-
ar om dom är mycket kalla. De 3000 öringsjöarna som 
antas bli invaderade av gäddan är alla kalla, så i dagens 
klimat skulle öringen finnas kvar. Men om temperaturen 
stiger som vi förväntar hamnar dom under den gröna 

linjen under det kommande seklet. Vi räknar alltså med 
att en klimatgynnad spridning av gäddan kommer att or-
saka utdöende av ca 3000 sjölevande öringpopulationer. 
En liknande utveckling förväntas även för röding (Hein 
et al. 2012). 

SUPERARTER OCH VEKLINGAR

Den ökande spridningen av främmande och oönskade 
arter är en av de viktigaste orsakerna till det massutdö-
ende som vi ser idag. Vi vill därför kunna förutsäga när 
och var nya arter kan skapa problem. En viktig aspekt 
är i vad mån arterna i det befintliga samhället kan ”stå 
emot” invaderande arter, en förmåga som brukar kall-
las ”biotisk resistens”. Man har exempelvis föreslagit att 
artrika samhällen har bättre biotisk resistens än artfatti-
ga samhällen. Men vi vill också veta vilka arter som kan 
tänkas skapa problem. För att besvara dessa frågor har vi 
använt data från introduktionsdatabasen. Mycket snart 
förstod vi att artrikedomen av fisk inte bestämmer gra-
den av biotisk resistens. Istället är det specifika arter som 
framförallt bidrar till den biotiska resistensen  (Henriks-
son et al. 2015; Henriksson et al. 2016c). I figur 2 anges 
olika arters bidrag till resistensen på x-axeln. I topp har 

Temperatur (dygnsgrader)

10

0.1

Sj
öy

ta
 (

ha
)

1000

100000

300 600 900 1200 1500

Samexistens
Öringextinktion orsakad av 
gäddintroduktion

Bidrag till biotisk resistens

40

A
nd

el
 ly

ck
ad

e 
in

tr
od

uk
ti

on
er

60

100

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.8

dör ofta ut, orsakar ej utdöende
dör inte ut, orsakar utdöende
dör inte ut, orsakar ej utdöende

80

0.6

abbore

ruda gädda
lake

mört

sutare sik

öring

siklöja
gös

harr
röding

braxen

Figur 1. Samexistensnischen för öring och gädda.

Figur 2. Olika arters bidrag till biotisk resistens.



64

vi gäddan, tillsammans med abborre och mört   (Hen-
riksson et al. 2016b). I botten har vi de ”ädla” laxfiskarna 
öring, röding och harr. I samma figur kan vi se på y-axeln 
sannolikheten att en introducerad art lyckas etablera sig. 
Även här är gädda och abborre i topp med de laxartade 
fiskarna i botten. Tittar vi på utdöenden så ser vi ett lik-
artat mönster. De arter som ofta orsakar utdöenden men 
aldrig själva dör ut är just gädda och abborre (och sik och 
siklöja) (blå trianglar if figur 2) och återigen gäller mot-
satsen för laxfiskarna; öring, röding och harr (och ruda) 
orsakar aldrig utdödenden när de introduceras, men de 
dör ibland ut när andra arter introduceras. 

Två intressanta slutsatser kan dras av denna analys. 
Först och främst att vi har en tydlig hierarki bland de 
svenska fiskarterna. Det finns superarter, främst gädda 
och abborre, som alltid är vinnare i samband med artin-
vasioner. Och det finns också veklingar som alltid är för-
lorare i dessa interaktioner. Och veklingarna är de ädla 
laxartade fiskarna, öring, röding och harr. För det andra 
kan vi nu förstå hur den biotiska resistensen kommer att 
utvecklas när allt fler oönskade arter etablerar sig. Efter-
som arter som är bra på att etablera sig också ger ett stort 
bidrag till den biotiska resistensen så kommer fisksam-
hällena att bli allt mer motståndskraftiga mot främman-
de arter. En alternativ hypotes som säger att invasioner 
leder till att den biotiska resistensen eroderar och vi där-
med hamnar i en ond spiral med allt fler invasioner kan 
alltså förkastas, i alla fall för dessa system.  

GÄDDDRIVEN ARTBILDNING 

Som avslutning ska jag berätta om gäddans roll i bild-
ningen av nya av nya sikarter. Sik finns i en stor andel av 
de större sjöarna i norra Sverige, där de bildar ekotyper. 
Det handlar om genetiskt distinkta populationer som ut-
vecklas inom en sjö. De skiljer sig i storlek, födoval, lek-
plats, lektid mm. Frågan om dessa ekotyper är egna arter 
har inget enkelt svar. Eftersom ekotyperna är genetiskt 
och ekologiskt skilda skulle man kunna kalla dom egna 
arter. Men eftersom de i allmänhet har bildats i den sjö 
där de nu förekommer och alltså är närmast släkt med 
andra ekotyper i den egna sjön, så skulle vi i så fall be-
höva räkna med många hundra arter bara i Norra Sveri-

ge. Och det blir ohanterligt. Så av praktiska skäl talar vi 
fortfarande om sik som en art, trots att det utan tvekan 
handlar om en pågående artbildning. 

Intressant nog sker denna artbildningsprocess enbart 
i sjöar med gädda. När vi försökt förstå gäddans roll har 
återigen introduktionsdata bidragit med avgörande pus-
selbitar. Sik är en art som ger hög avkastning och därmed 
spelat en avgörande roll för människans överlevnad i 
Norrlands inland. Följaktligen har man introducerat sik 
i 100-tals sjöar där den tidigare saknats. Dessa introdu-
cerade populationer har gett oss en unik möjlighet att 
studera de allra första stadierna av artbildningsproces-
sen  (Öhlund et al. 2020). I figur 3 illustreras hur vi tän-
ker oss att artbildningsprocessen går till.

I sjöar utan gädda födosöker siken i både strandnära 
habitat och ute i pelagialen, och alla sikar leker i samma 
strandnära habitat (fig. 3 A). Men om gädda finns i sjön 
så skapas det utrymme för två olika strategier (fig. 3B). 
Siken kan satsa på tillväxt för att snabbt växa ut ur pre-
dationsfönstret, dvs nå en storlek där predationsrisken 
från gäddan är liten. Det är möjligt för individer som fö-
dosöker i strandnära habitat där det är god tillgång på 
stora insektslarver, kräftdjur och snäckor. Denna strategi 
innebär alltså till en början hög predationsrisk, efter-
som gäddan främst jagar på grunt vatten, men för den 
sik som lyckas uppnå en ”säker” storlek (20-25 cm) väntar 
ett långt liv med god födotillgång. Alternativet till den-
na strategi är att istället äta zooplankton i pelagialen, där 
predationsrisken är avsevärt lägre. Med denna strategi 
är det inte är möjligt att växa till en ”säker” storlek efter-
som zooplankton är små. Så dessa individer kan inte nå 
en storlek som gör att de kan byta nisch och utnyttja den 
rika födoresursen i strandnära habitat. De är på ett sätt 
fångna i den pelagiala nischen.

    Ett viktigt resultat är att den första divergensen gäl-
ler plastiska egenskaper, som huvudsakligen bestäms av 
miljöpåverkan. Ett tydligt exempel är kroppsstorlek som 
främst bestäms av födotillgången som ju beror på vilket 
habitat som utnyttjas. Det är alltså inte genetiska föränd-
ringar som leder till den första uppdelningen. Och de 
genetiska anpassningar som vi ser i senare stadier, tex i 
antalet gälräfständer, lektid och lekplats (fig. 3 C) kan ses 
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som effekter av den första uppdelningen och inte som 
orsaker. Detta är ingen ny idé; man har länge diskuterat 
om gener är ”followers or leaders” i artbildningsproces-
ser, men empiriska resultat har saknats. Nu kan vi, tack 
vare kunskap om artintroduktioner som tillkommit med 
stöd från Oskar och Lili Lamms stiftelse, visa att åtmins-
tone i detta system sker den initiala divergensen utan ge-
netiska förändringar.
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A. Utan gädda

lekplats sik

Figur 3A. I sjöar utan gädda är siken 
generalist som födosöker både i 
pelagialen och i strandnära områden. Alla 
individer leker i samma strandnära habitat. 

B. Med gädda, tidigt stadium

gädda

Figur 3B. Gäddan skapar en trade
off mellan tillväxt och predationsrisk 
som gynnar uppkomsten av två olika 
strategier: Individer kan antingen (1) växa snabbt genom att äta 
bentiska evertebrater i det farliga strandnära habitatet för att snabbt 
nå en storlek där de är säkra för gädd predation, eller (2) leva av zoo-
plankton i det mer säkra pelagiska habitatet, vilket dock ger en låg 
och avtagande tillväxt. Den intitala divergensen baseras på plastiska 
egenskaper (kroppsstorlek och habitatval), vilket möjliggör snabb 
uppdelning i en bentisk storsik och en pelagisk dvärgsik. 

C. Med gädda, sent stadium

Figur 3C. Med tiden lämnar dvärgekotypen de ursprungliga strandnära 
lekplatserna (3) och leker istället på djupt vatten (4) eller i vattendrag 
(5). Reproduktiv isolering möjliggör adaptiv divergens i egenskaper som 
är under genetisk kontroll, som antalet gälräfständer (6).
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En promenad i rehabskogen kan hjälpa oss i åter-
hämtningen från stress och sjukdomar, men hur 
återhämtar sig skogen efter att den har varit sjuk? 

I projektet ”Efterverkan av invasiva skadegörare i skyddade 
skogar - naturlig föryngring av bok och ek i skogsmarker smittade 
av algsvampar” som finansieras av Stiftelse Oscar och Lili 
Lamms minne vill vi ta fram kunskaper kring lövskogar-
nas förmåga till återhämtning efter skador orsakade av 
en ny typ av skogsskadegörare, algsvampar, framför allt 
i skyddade områden där naturlig föryngring är en förut-
sättning för skogens fortsatta utveckling.

Algsvampar eller Oomyceter är ett samlingsnamn som 
används för att beskriva svampliknande växtskadegöra-
re inom Phytophthora och andra närstående släkten (Wit-
zell & Cleary, 2017). I växtproduktionen orsakar dessa 
skadegörare stora förluster och växtsjukdomar som är 
svåra att bekämpa (t ex potatisbladmögel och rotröta). 
Algsvampar är välanpassade till ett liv som växtskadegö-
rare. Trots att algsvampar på många sätt liknar svampar 
- till exempel genom att föröka sig med sporer och växa 
i marken som mycel - är de mer besläktade med alger 
och har en annan kemisk sammansättning i sina celler. 
Som tjockväggiga, vilande sporer kan algsvampar överle-
va länge i mark och även i vatten, för att sedan aktiveras 

när förhållanden är lämpliga. Därför är fungicider inte 
särskilt effektiva i bekämpningen av algsvampar.   

Nya studier har visat att flera algsvamparter är på 
uppgång i Europa, såväl i plantskolor som i tätortsnära 
och andra skogar (Jung m. fl., 2000; Cleary m. fl., 2016). 
Detta speglar antagligen den stora ökningen inom den 
internationella handeln med växter och växtdelar (Bra-
sier, 2008; Santini m. fl., 2012). I plantskolor är förhål-
landena gynnsamma för spridningen av algsvampar och 
trots att de bär smitta kan unga plantor fortfarande se 
friska ut (Migliorini m. fl., 2015; Jung m. fl., 2016). Detta 
försvårar inspektion och gör att smittan inte alltid upp-
täcks i handeln. Smittade plantor kan därför planteras 
ut i trädgårdar, parker och skogar, vilket gör att dessa 
skadegörare lätt sprids i landskapet.  I dag importeras 
stora mängder plantor via den internationella växthan-
deln vilket innebär en risk att nya skadegörare följer med 
(Santini m. fl., 2012). Även planteringsjord kan innehålla 
många Phytophthora-arter. Nya studier har till exempel 
visat att prydnadsväxter som säljs i Sverige kan bära med 
sig en sydlig algsvampart, Phytophthora cinnamomi (Cleary 
m. fl., 2021), Med sin exceptionella förmåga att angripa 
över 5000 värdväxtarter är denna värmeälskande skade-
görare en av de värsta växtpatogenerna i världen (Hee m. 

Hur återhämtar sig skogen 
efter en sjukdom?
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Bild 1. Symptom av Phytophthora-angrepp på bok (Fagus sylvatica). Övre bild: trädkronan blir utglesad eftersom rötterna inte klarar av att 
försörja kronan med näringsämnen och vatten. Nedre bild: Phytophthora-angrepp syns ibland som blödande stamsår (mörka fläckar där 
rostfärgad vätska sipprar ut).  Foto: Johanna Witzell.
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fl., 2013). I Australien har den dödat all växtlighet inom 
stora områden och därför kallats ”biologisk bulldozer”. 
Även i södra Europa orsakar den stora problem framför-
allt i ekskogar. Om denna art etablerar sig i vår natur kan 
den orsaka stora problem i framtiden när klimatet blir 
varmare. Storskaliga skador i skogslandskap har inträf-
fat även i Nordamerika, där en anna Phytophthora-art (P. 
ramorum) har spridit sig till lokala ekpopulationer och 
orsakat dödlighet (Garbelotto m. fl., 2001). Även i södra 
Sverige har algsvampar på senaste tiden upptäckts som 
skadegörare framförallt på bok och ek, och åtminstone 
sju Phytophthora-arter verkar vara aktiva i sydsvenska löv-
skogar (Cleary m. fl., 2016; Redondo, 2018) . 

Träd som angrips av algsvampar visar oftast en grad-
vis försämring som börjar med att kronan blir utglesad 
och bladen blir små och får en gulaktig färg (Bild 1). Det-
ta beror på att angreppet skadar trädens rotsystem som 
sedan inte klarar av att försörja kronan med vatten och 
näringsämnen. I en senare fas tappar träden grenar och 
ibland syns karaktäristiska blödande stamsår i rothalsen 
och stammen (Bild 1). Träden blir ofta angripna av an-
dra skadegörare som aggressiva rötsvampar och insek-
ter. Ibland sätter träden rikligt med frön när rotsystemet 
skadas. Det är ett sätt för träden att försöka ”komma un-
dan” sjukdomen genom att investera i en ny generation.  
Den gradvisa försämringen av trädens tillstånd kan pågå 
under decennier och utvecklingen beror också på miljö-
förhållanden (Jung, 2009). Torka kan försämra situatio-
nen då rotskadornas betydelse då blir ännu viktigare.  

När algsvampar väl har etablerats i marken eller i vat-
tendrag är det praktiskt taget omöjligt att utrota dem. 
Således måste den efterföljande vegetationen, inklusive 
planterade eller naturligt föryngrade trädplantor, klara 
av att samexistera med smittan. Det saknas dock expe-
rimentell forskning om vilka följder algsvamp-angrepp 
har för skogens långsiktiga utveckling, vilket komplice-
rar prognoser och planering (Witzell & Cleary, 2017). Mer 
forskning behövs för att förstå hur skogen återhämtar sig 
framförallt i skyddade områden där naturlig föryngring 
är den viktigaste mekanismen för skogens återväxt. 

I södra Sverige finns skyddade områden som domine-
ras av bok (Fagus sylvatica) och ek (Quercus robur), två  ädel-

lövträdarter. Trots att dessa arters ekonomiska (industri-
ella) betydelse i Sverige är liten är de ovärderliga för den 
biologiska mångfalden. Ett stort antal rödlistade arter är 
knutna till dessa träd och det är därför ytterst viktigt att 
säkra deras framtid, framförallt när andra ädla trädar-
ter, almar (Ulmus spp.) och ask (Fraxinus excelsior), redan är 
rödlistade på grund av trädsjukdomar (almsjuka och ask-
skottsjuka) (Martín m. fl., 2010; Gross m. fl., 2014; Hult-
berg m. fl.  2020). Att genom vetenskapligt förankrade  
åtgärder och planering skydda och vårda den biologiska 
mångfalden som är beroende av ädellövskogar är därför 
en viktig fråga för den svenska naturvården. 

ETT NYTT DOKTORANDPROJEKT FÖR 

ATT FYLLA KUNSKAPSLUCKOR

Med stödet från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne 
har vi fått en möjlighet att påbörja ett fyraårigt dok-
torandprojekt som tar fram nya kunskaper kring den 
tidiga utvecklingen i naturligt föryngrade, Phytophtho-
ra-smittade skogsmarker i södra Sverige. Unga plantor 
som fortfarande inte har ett fullt utvecklat rotsystem 
kan vara särskilt känsliga för markburna skadegörare 
och det finns begränsade kunskaper om hur fröplantor 
klarar sig i marker som redan har smittats av en eller 
flera algsvamparter. I projektet används kontrollerade 
växthusstudier för att skaffa detaljerad information om 
Phytophthora-smittans effekter på ek- och bokplantornas 
tidiga utveckling, dödlighet, tillväxt och stress. Genom 
fysiologiska mätningar (ämnesomsättning, fotosyntetis-
ka enzymer) studeras plantornas reaktioner på smittan 
i rotsystemet. 

Många av de Phytophthora-arter som upptäckts i Sve-
rige kan angripa även andra växter än träd. Förutom de 
dominerande trädarterna kan även annan skogsvegeta-
tion därför påverkas av smittan, vilket kan leda till lång-
variga förändringar i skogsvegetationens artsamman-
sättning och täckning. Förhållanden för växtarter kan 
förändras när trädkronor blir utglesade och släpper in 
mer ljus vilket ofta gynnar gräsarter, eller när stora träd 
dör och efterlämnar luckor (Petersson m. fl., 2019). För 
att ta fram fakta kommer vi att studera skogsvegetatio-
nens sammansättning genom fleråriga fältinventeringar 
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i områden med olika intensitet av Phytophthora-skador. 
Stödet från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne är av-
görande för våra möjligheter att bättre förstå Phytophtho-
ra-smittans betydelse för skogens framtida utveckling.

FORSKNINGENS RESULTAT OCH BETYDELSE

Introducerade, invasiva sjukdomar är ett av de största 
hoten mot skogens biologiska mångfald och projektet är 
därför starkt behovsmotiverat och lägligt i tid. En lyck-
ad föryngring av Phytophthora-smittade skogsmarker är 
en förutsättning för att vi ska kunna bibehålla biologis-
ka värden i våra skogar, och ett vetenskapligt underlag 
för föryngringsbeslut efterfrågas ofta av skogsägare och 
förvaltare.  Projektets resultat kommer att hjälpa till att 
prognostisera hur naturlig föryngring kommer att lyck-
as i framtiden. De kommer även att ge ett värdefullt un-
derlag för restaureringsstrategier som syftar till att aktivt 
minskar algsvampangreppens negativa konsekvenser 
för den biologiska mångfalden. Kunskaper som utveck-
las inom projektet bidrar till att möta och förverkliga det 
svenska miljömålet ”Hållbara skogar” för att skydda sko-
gens och skogsmarkens värde för biologisk produktion, 
samt  värna om biologisk mångfald, kulturarv och sociala 
värden. Stödet från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms min-
ne kommer därför att konkret bidra till uppbyggandet 
av vetenskapligt underlag för framtidens skogsskydd och 
landskapsförvaltning i Sverige.
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BAKGRUND

I kampen mot växtpatogener krävs en bred, grundläg-
gande vetenskaplig kunskapsbas, och även om päronpest 
har studerats under lång tid finns mycket kvar att utforska 
beträffande möjliga molekylära angreppssätt.Vår forsk-
ning kommer därför att bidra med ny kunskap om vik-
tiga molekylära mekanismer hos patogenerna, kunskap 
som kan användas för att angripa bakteriernas virulens 
och livsduglighet och i förlängningen ligga till grund för 
nya hållbara molekylära strategier för bekämpning av 
växtpatogener som inte är beroende av traditionell anti-
biotika eller tungmetaller.

Vi fokuserar på att identifiera nya molekylära strate-
gier för att bekämpa bakterieinfektioner hos viktiga grö-
dor som frukt och grönsaker. Vi är främst intresserade 
av Erwinia amylovora och Xanthomonas campestris pv. cam-
pestris, men även andra patogena bakterier som angriper 
växter.

Frukt är en viktig energi- och näringskälla för 
människor och djur. Äppelfrukt, även kallad kärnfrukt, 
omfattar både äpplen och päron och utgör en under-
grupp till familjen rosväxter (Rosaceae). Äppelfrukt är 
särskilt utsatt för päronpest som orsakas av bakterien 
Erwinia amylovora. Den klassificerades redan 1886 och är 

en nekrotrof bakterie som orsakar stor förödelse där den 
drar fram.

“There is probably no disease of fruit trees so thoroughly de-
structive as peer blight, or fireblight, which attacks pears, apples 
and other pomaceous fruits.” Så skrev M. B. Waite 1895, och 
mer än hundra år senare är uttalandet alltjämt lika ak-
tuellt. 

Den här förödande växtsjukdomen är numera an-
svarig för betydande förluster av jordbruksprodukter 
och hela odlingar. Särskilt stor skada orsakas i regioner 
på norra halvklotet och Nya Zeeland. Som exempel kan 
nämnas massiva utbrott av päronpest i Washington och 
norra Oregon 1998 med ekonomiska förluster motsva-
rande 68 miljoner dollar. I Italien förstördes en halv mil-
jon päronträd under perioden 1997 till 2000 på grund av 
päronpest, och så sent som 2014 drabbades äppelodlarna 
i Nova Scotia i Kanada av ett förödande utbrott efter att 
orkanen Arthur dragit fram. Mer än 90% av odlingarna i 
Nova Scotia angreps och tusentals träd fick gallras bort. 
Det första utbrottet i Sverige dateras till 1986 i Skåne 
där ett omfattande arbete lades ned på att avlägsna och 
oskadliggöra infekterade växter för att kontrollera ut-
brottet. E amylovora är idag en reglerad karantänsskade-
görare i Finland och Baltikum.

Nya biologiska bekämpningsstrategier 
av växtpatogener för hållbar produktion 

av frukt och grönsaker
valentina furlanetto och christina divne
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Det är svårt att uppskatta de ekonomiska förlusterna 
på grund av päronpest eftersom de beror på epidemins 
intensitet, samt att konsekvenserna kan ha långtgående 
effekter under lång tid som är svåra att överblicka. Man 
har i USA uppskattat kostnaderna för förlorad skörd och 
bekämpning till ca 100 miljoner dollar per år. I Schweiz 
upptäcktes päronpest första gången 1989, och på 14 år 
(1989-2003) beräknades de ekonomiska förlusterna 
uppgå till cirka 35 miljoner euro. Kina hotas nu också 
av sjukdomen som fått snabb spridning, vilket är särskilt 
problematiskt för den kinesiska ekonomin då päron är 
en viktig exportvara inom jordbruksindustrin och upp-
går till mer än 200 miljoner dollar per år.

E. amylovora är en reglerad patogen i alla regioner som 
ingår i EPPO (European and Mediterranean Plant Protec-
tion Organization), och samtliga länder har infört restrik-
tioner för införandet av mottagliga värdväxter, och alla 
växtdelar utom frön betraktas som potentiell smittkälla. 
Det finns ingen effektiv kemisk, eller övrig, behandling 
för päronpest i levande växter eller växtdelar, och det 
enda sättet att eliminera bakterien är att helt destruera 
växten eller växtdelen. Hittills har förebyggande åtgärder 
varit den enda effektiva lösningen, och då främst fytosa-
nitära åtgärder på importerade växter och kontinuerlig 
övervakning av fruktbestånd i odlingar och plantskolor.

På Europaparlamentets webbplats enligt direktiv 
2000/29/EC klassas E. amylovora som en skadegörare vars 
spridning måste bekämpas. Historiskt sett introducera-
des koppar som behandling på 1880 -talet medan anti-
biotika har varit det huvudsakliga behandlingen sedan 
1950 -talet. Streptomycin och oxytetracyklin har varit de 
mest använda antibiotika mot bakterieinfektioner hos 
äpplen och päron. Det visade sig dock att dessa atnti-
biotika var ineffektiva i låga doser och fytotoxiska i höga 
doser. På senare tid har även den ökade förekomsten av 
antibiotikaresistens begränsat användandet av antibioti-
ka. Efter 70 år av antibiotikaanvändning är nu antibioti-
karesistens spridd globalt. Kasugamycin har introduce-
rats som ett alternativ till streptomycin för behandling 
av E. Amylovora.

I de fall äpple och päronodlingar där E. amylovora ut-
vecklat resistes mot streptomycin har kasugamycin in-

troducerats och används för näravarnde i USA och Japan. 
Inom EU är antibiotikaanvändning inom växtodlingar 
numera förbjudet, främst med hänsyn tagen till männ-
iskors hälsa. Kombinationen av antibiotikaresistens och 
behandlingstoxicitet innebär att det för närvarande inte 
finns någon effektiv behandling av päronpest.

En annan bakterie som orsakar stor skada är Xanthomo-
nas campestris pv. campestris (Xcc). I likhet med E. amylovora 
orsakar Xcc svår infektion (brunbakterios) och orsakar 
infektion av flera hundra olika växtsorter, däribland 
viktiga grödor som banan, citrus och tomat, och utgör 
därmed ett allvarligt hot mot tillgången på mat, framför 
allt i fattiga länder. Särskilt brunbakterios som drabbar 
kålväxter är ett stort globalt socioekonomiskt problem. 
Utöver den kostnad som förlust av grödor medför drab-
bas i samtliga fall fruktodlarna ytterligare av att det tar 
många år att ersätta förlorade bestånd. Även företag som 
handlar med frukt påverkas, samt konsumenten som får 
ett sämre utbud av frukt och dessutom  till högre priser. 
Särskilt hårt drabbas fattiga producenter med småska-
liga odlingar i utvecklingsländer. Bekämpning av brun-
bakterios sker med samma metoder som för päronpest.

Efter mer än hundra år efter de upptäcktes är E. amy-
lovora och Xcc fortfarande ett stort hot mot jordbruket, 
miljön och tillgången på mat, och mer forskning behövs 
för att få en bättre förståelse för hur dessa växtpatogener 
kan bekämpas med hållbara strategier.

FORSKNINGSPROJEKTET

Som ett led i att identifiera nya bekämpningsmedel mot 
E. amylovora och Xcc studerar vi inom ramen för projektet 
som finansieras av Oscar och Lili Lamms Minne centra-
la molekylära mekanismer hos de patogena bakterierna. 
Projektet består av två delprojekt och har hög relevans 
för hållbar samhällsutveckling eftersom resultaten dels 
kan leda till minskad användning av traditionell antibio-
tika och dels hjälpa producenter och konsumenter av 
frukt och grönsaker.

I det första delprojektet undersöker vi hur fytopa-
togena polysackarider bildas. Dessa polysackarider är 
långa sockerföreningar som kallas amylovoran och xan-
tangummi. Till exempel har man visat att amylovoran är 
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Lol-systemet i Erwinia amylovora (Illustration: Valentina Furlanetto) 
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den främsta orsaken till sjukdom genom att allteftersom 
bakterien sprider sig i växten infiltrerar och blockerar 
polysackariden växtens xylemvävnad, som står för vatten 
och näringstransport. För att förstå hur amylovoran och 
xantangummi bildas studerar vi funktion och utseende 
hos enzymer som ansvarar för bildandet av polysackari-
derna. Enzymerna är så kallade membranenzymer vilket 
betyder att de är inbäddade i cellmembranet. Det första 
och mest kritiska steget i produktionen av både amylov-
oran och xantan underlättas av membranenzymer som 
producerar glykolipider, dvs. en sockermolekyl som sit-
ter ihop med en fettsyraliknande molekyl. Glykolipider-
na fungerar som “bärare” av de socker som behövs för 
att bilda polysackariderna. Vårt syfte är att studera hur 
dessa glykolipidproducerande enzymer fungerar i de-
talj på molekylär nivå, och med den kunskapen lägga 
grunden för att kunna ”specialtillverka” molekyler som 
blockerar produktion av polysackariderna. Inom ramen 
för denna strategi skulle vi även i ett senare skede vilja 
studera enzymer som kan bryta ned amylovoran och 
xantangummi.

Det andra delprojektet handlar om att förstå hur 
transport av så kallade lipoproteiner sker mellan växtpa-
togenernas inre cellmembran till det yttre membranet. 
Lipoproteiner fyller många viktiga funktioner för bak-
teriecellen, bland annat fungerar de som armeringsjärn 
mellan cellväggen (peptidoglykanet) och yttermembra-
net för att säkerställa att cellen får rätt form och mot-
ståndskraft mot yttre påverkan. Systemet som tar hand 
om transporten av lipoproteiner och ser till att de för-
ankras i det yttre membranet kallas Lol (lipoprotein outer 
membrane localization). Lol-systemet består oftast av 
fem unika proteiner som samarbetar: LolA, LolB, LolC, 
LolD och LolE. Man har visat att genom att slå ut delar 
av Lol-systemet i Xanthomonas campestris förlorar bakte-
rien mycket av sin virulens och blir mindre livskraftig. 
Lol-systemet i E. amylovora har tidigare inte studerats på 
molekylär nivå. Kunskap om hur Lol-systemet i E. amy-
lovora och X. campestris fungerar är alltså i princip okända. 
Med stöd från Oscar och Lilli Lamms stiftelse undersöker 
vi nu i detalj hur Lol-systemet och dess olika komponen-
ter fungerar på molekylär nivå som en kompletterande 

strategi till studierna av produktion av fytopatogena po-
lysackarider. Även här kan kunskapen användas för att 
kunna skräddarsy nya små molekyler som skadar bak-
terien, och mer specifikt dess yttermembran genom att 
blockera delar av eller hela Lol-systemet för att på så sätt 
bekämpa päronpest och brunbakterios.

METODIK

Hur proteiner fungerar bestäms främst av dess tredi-
mensionella atomstruktur, och genom att förstå sam-
bandet mellan struktur och funktion kan man även 
utarbeta strategier för att ändra proteinets funktion, 
till exempel i fallet viktiga funktionella proteiner i sjuk-
domsalstrande bakterier kan man vilja hämma för att på 
så sätt slå ut den patogena bakterien. Inom projektet an-
vänder vi många olika experimentella metoder. 

För ändamålet använder vi molekylärbiologiska och 
biokemiska metoder. Produktion av proteinerna möj-
liggörs genom att genen som ska producera proteinet 
ifråga (målgenen) först placeras in i en vektor, i detta fall 
en bakterieplasmid som är ett cirkulärt DNA. Plasmiden 
som innehåller målgenen tas upp av värdbakterien som 
då får instruktion om att producera det protein som ge-
nen kodar för.

Värdbakterien som används är normalt en ofarlig la-
boratoriebakterie där man kan kontrollera genernas ut-
tryck, och vi använder Escherichia coli som värdbakterie. 
Hur mycket protein värdbakterien kan producera varie-
rar kraftigt. Membranproteiner är mycket svåra att pro-
ducera i stora mängder, främst för att de nyproducerade 
proteinerna måsta bäddas in värdbakteriens cellmem-
bran, och hög produktion av främmande membranpro-
teiner fungerar som ett gift för värdbakterien. Det bör 
nämnas att det är relativt få forskargrupper i världen 
som har kunskap om hur man producerar och studerar 
membranproteiner. Anledningen till detta beror på att 
proteiner som är inbäddade i cellmembran är extremt 
känsliga och därför svåra att producera, renframställa 
samt studera utanför den naturliga membranmiljön. I 
båda delprojekten ingår studier av membranproteiner.

Med metoderna röntgenkristallografi och elektron-
kryomikroskopi kan man med stor precision bestäm-
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ma exakt hur ett protein ser ut i tre dimensioner, d.v.s. 
placeringen av varje atom av alla tusen atomer i protei-
net. Röntgenkristallografi innebär att man först förmår 
proteinet att bilda kristaller som sedan bestrålas med 
röntgenstrålning som sprids genom ett fenomen som 
kallas diffraktion. Elektronkryomikroskopi har vissa lik-
heter med röntgenkristallografi på så sätt att man låter 
proteinprovet sprida strålning men i detta fall behöver 
man inte först producera proteinkristaller utan det räck-
er med en vattenlösning av proteinet. En nackdel med 
elektronkryomikroskopi är att proteinet måsta vara till-
räckligt stort för att elektronmikroskopbilderna ska få 
tillräckligt skarp kontrast.

För att studera hur proteinerna binder till andra pro-
teiner eller andra relevanta föreningar använder vi bio-
fysikaliska tekniker, bland annat ytplasmonresonans och 
kalorimetri. Vidare använder vi olika typer av datorbe-
räkningar, bland annat för att analysera proteinernas 
struktur men även för att ta reda på hur olika föreningar 
binder till proteinerna, till exempel möjliga hämmare 
(inhibitorer). Det sistnämnda kommer att vara en viktig 
strategi framförallt i projektets senare del för att kunna 
föreslå möjliga hämmare som slår ut de olika funktioner-
na och därmed skadar växtpatogenernas livsduglighet.

RESULTAT

I det första delprojektet har vi klonat de gener som ko-
dar för membranenzymerna som producerar glykoli-
pider i det första steget av bildandet av amylovoran och 
xanthangummi. Membranenzymerna heter AmsG och 
GumD och producerar glykolipiderna undekaprenyl-
difosfatgalaktos och undekaprenyldifosfatglukos. Trots 
svårigheterna att producera och renframställa fram 
membranproteiner har vi lyckats producera relativt rent 
AmsG in vitro (i provrör). Arbetet har varit mycket tids-
krävande och utgjorde projektets fokus under det första 
året (2019). 

Under det andra året (2020) har fokus legat på det an-
dra delprojektet som handlar om lipoproteintransport 
(Lol-systemet). Som för det andra delprojektet syftade 
merparten av arbetet till att producera de proteiner som 
ska studeras, vilket varit tidskrävande eftersom det är 

många proteiner i systemet och som nämnts tidigare är 
vissa av proteinerna membranproteiner. Samtliga gener 
som kodar för Lol proteiner i E. amylovora har klonats, 
och merparterna av motsvarande gener i Xcc. Vi har även 
påbörjat både försök att kristallisera flera av proteinerna 
för strukturbestämning och bindningsstudier för att för-
stå hur proteinerna samverkar med varandra. Vi har re-
dan hunnit göra omfattande bioinformatik och model-
leringsstudier. En intressant upptäckt som vi gjort är att 
vissa delar av Lol-systemet hos Xcc är ganska annorlunda 
jämfört med motsvarande delar i E. amylovora, men vi vet 
ännu inte på vilket sätt dessa skillnader kan kopplas till 
hur de olika systemen fungerar.  

PROJEKTETS FORTSÄTTNING

Projektet är nu i en fas där samtliga proteiner är produ-
cerade och både funktions- och strukturstudier påbör-
jats. Under de kommande två åren (2021-2022) kommer 
därmed fokus att ligga på att samla strukturinformation 
(experimentell och/eller datorsimulerad) och mer kom-
plett funktionsdata. Detta  kommer att göra det möjligt 
för oss att koppla struktur till funktion, vilket är grunden 
för att på rationell väg börja utvärdera olika sätt att slå 
ut antingen produktion av fytopatogena polysackarider 
eller delar av Lol-systemet.

BIDRAGETS BETYDELSE OCH ANVÄNDNING

Forskningsanslaget från stiftelsen (Dnr. DO2017-0020) 
har möjliggjort forskarutbildning för en doktorand. 
Doktoranden har nu kommit halvvägs genom sina fors-
karstudier. Projektet utvecklas väl och disputation plane-
ras till våren 2023. Projektet har även erhållit medfinan-
siering från Formas 2018-2020.
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